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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MUSEU NACIONAL D’ART DE
CATALUNYA I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

Barcelona, 5 de març de 2015

REUNITS
D’una part, el senyor Josep Serra Villalba, director del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (en endavant MUSEU NACIONAL), amb NIF Q-5856250-E i domicili al
Palau Nacional, Parc de Montjuïc – 08038 Barcelona, nomenat per l’Acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya GOV/158/2011, de 20 de desembre de 2011 (DOGC
núm. 6030 de 22 de desembre) i actuant d'acord amb les facultats que li atorga l'article
17 dels Estatuts del MUSEU NACIONAL, aprovats per Acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625 de 3 de maig).
De l’altra, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern de
l’Institut Català de les Dones (en endavant ICD), actuant en nom i representació de
l’Institut Català de les Dones, amb domicili social a Barcelona, plaça Pere Coromines,
1, amb CIF Q5850014A, en virtut del Decret 195/2011, de 18 de gener, i el Decret
332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i
Família.

MANIFESTEN
I. Que el MUSEU NACIONAL és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i
independent de la dels seus membres, creat per Decret 51/1991 de 4 de març i
constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració
General de l’Estat.
II. Que el MUSEU NACIONAL mostra permanentment l’expressió artística catalana i
dels territoris més relacionats culturalment amb Catalunya, en els diferents períodes
històrics, fins a l’actualitat.
III. Que un dels objectius del MUSEU NACIONAL, com a entitat compromesa amb els
valors cívics i socials, és col·laborar amb institucions i organitzacions per a portar a
terme activitats culturals que permetin fomentar el coneixement de l’art i establir xarxes
de col·laboració i de relació.
IV. Que l’ICD, adscrit al Departament de Benestar Social i Família, és l’organisme del
Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a dones
que desenvolupa l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei
11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Dones, i la normativa que
la desenvolupa.
V. Que són finalitats de l’ICD, entre d’altres: elaborar i promoure informes, estudis i
anàlisis de recerca sobre matèries relacionades amb la problemàtica actual de la dona
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a Catalunya, així com també divulgar per qualsevol mitjà les activitats, els serveis i les
tasques duts a terme pel mateix Institut o per les associacions i les entitats
col·laboradores.
VI. Que l’ICD té com a una de les prioritats fonamentals la incorporació transversal de
la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol forma de
discriminació.
VII. Que d’acord amb els articles 2 i 4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es
pot articular la col·laboració entre aquestes dues institucions mitjançant la fórmula de
conveni, essent la seva fórmula jurídica als articles 108 i següents de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Per tot això, subscriuen aquest conveni marc de col·laboració, que es regeix per les
següents

CLÀUSULES
Primera. Objecte
El present conveni té per objecte establir l’adequat marc de col·laboració entre l’ICD i
el MUSEU NACIONAL considerant la voluntat mútua de potenciar i aprofundir en les
seves relacions, en el camp de la divulgació del patrimoni i altres assumptes d’interès
comú i la visibilització de les aportacions de les dones en el món de l’art i altres
iniciatives que ajudin a la incorporació de la perspectiva de gènere en el treball
d’ambdues institucions.
Segona. Accions a realitzar per les Parts
Les activitats conjuntes s’orientaran a:
-

-

Difusió per part de l’ICD de les activitats del Museu als seus col·lectius.
Descomptes en els preus de les entrades al museu i de les activitats per a
les membres de les associacions i entitats registrades a la Guia d’entitats
de dones de Catalunya de l’ICD.
Organització d’activitats conjuntes.

Tercera. Interlocutors
Per al seguiment d’aquest conveni marc de col·laboració es crearà una Comissió Mixta
Paritària, formada, per part del MUSEU NACIONAL, per la Cap de Màrqueting del
MUSEU NACIONAL i per part de l’ICD, per la presidenta de la Junta de Govern.
Aquesta comissió serà l’encarregada de fer el seguiment i l’avaluació del compliment
d’aquest conveni, vetllar per l’assoliment de les seves finalitats, proposar el
desenvolupament d’actuacions per convenis específics i resoldre les controvèrsies que
puguin sorgir entre les parts.
Quarta. Especificacions
Les especificacions de les actuacions previstes en la clàusula segona i de les altres
que es puguin dur a terme en el futur s’establiran en convenis específics sobre les
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condicions i aportacions de cada una de les institucions, que s’hauran d’ajustar al marc
pressupostari corresponent i tenir l’aprovació de l’òrgan competent de cada entitat. Per
al desenvolupament concret dels convenis específics les dues institucions designaran
uns interlocutors.
Cinquena. Desenvolupament
El MUSEU NACIONAL i l’ICD segons la seva disponibilitat, facilitaran els mitjans
necessaris per al bon desenvolupament i execució d’aquest conveni.
Sisena. Protecció de dades
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni i dels
específics que se’n derivin tindrà caràcter confidencial, si no s’acorda expressament el
contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i
dels específics que se’n derivin, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als
previstos en aquest, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment
de la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut
d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament
es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni
cessions a tercers no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni i dels específics que se’n
derivin, en cas que siguin necessaris, les parts es comprometen a respectar la
normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, a adoptar les
mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre aquestes.
Les dades de caràcter personal que pugin derivar del conveni tindran una especial
protecció, tal com marca la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament.
Setena. Publicitat
El MUSEU NACIONAL i l’ICD podran donar publicitat per qualsevol mitjà de
l'existència d'aquest acord de col·laboració, com també a través dels respectius llocs
web. Amb aquesta finalitat, podran utilitzar també els noms, logotips i altres elements
identificatius respectius. Aquesta publicitat, però, no inclou la difusió dels resultats ni
detalls dels convenis de col·laboració que puguin afectar o perjudicar drets de
propietat industrial o comercial, o d'altres protegits per l’ordenament jurídic. En la
informació que es divulgui per mitjà del lloc web s’autoritza d'incloure un enllaç al lloc
web de l’altra part.
Als efectes de la publicació prevista a l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
d’acord amb la interpretació realitzada pel Gabinet Jurídic, es pot donar publicitat a
diversos convenis de manera conjunta en una relació periòdica en què es facin constar
els elements essencials per identificar cada conveni, com a mínim, les parts, l’objecte i
la data de subscripció.
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Vuitena. Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des del mateix moment de la seva firma i podrà ser
modificat i ampliat per acord mutu entre les dues parts.
S’estableix un termini de vigència de dos anys, prorrogables tàcitament en períodes
anuals successius, excepte que una de les parts comuniqui a l’altra, amb dos mesos
d’antelació, la seva voluntat d’extingir-lo abans del termini establert, o de la seva
pròrroga.
Novena. Extinció
Sens perjudici del que es preveu al pacte anterior, seran causes d’extinció anticipada
les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als
pactes.
- Les causes generals establertes a la legislació vigent.
Desena. Jurisdicció
Ambdues parts de comú acord es comprometen a resoldre les seves diferències
derivades de la interpretació de les clàusules contingudes en el present conveni de
forma amistosa, cas de no ser possible, les qüestions litigioses derivades de la
interpretació i el compliment del conveni de col·laboració subscrit entre l’ICD i el
MUSEU NACIONAL seran de coneixement i competència dels Jutjats i Tribunals de
Barcelona.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i
data indicats a l’encapçalament.

Sra. Montserrat Gatell i Pérez
Presidenta de la Junta de Govern
de l’Institut Català de les Dones

Sr. Josep Serra Villalba
Director del Museu Nacional d’Art de
Catalunya
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