CONVENI ENTRE EL PEN CATALÀ I L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PER
LA COMMEMORACIÓ DELS 30 ANYS DE PEDRA DE TARTERA

Barcelona, 29 de maig de 2015

REUNIDES
Per una banda, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern
de l’Institut Català de les Dones, amb domicili social a Barcelona, plaça Pere
Coromines, 1-3, i amb CIF Q-5850014A.
Per altra banda, la senyora Carme Arenas Noguera, presidenta del Centre Català del
PEN Club (d’ara endavant PEN Català), amb domicili social a Barcelona, carrer de la
Canuda número 6, 5è pis, i amb CIF G58255597.

ACTUEN
La primera, en representació de l’Institut Català de les Dones, 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.
I la segona, en representació del PEN CATALÀ en virtut de les facultats que li atorga el
seu nomenament en data 17 de juny de 2010 com a presidenta de l’entitat, segons
l’article 25 dels Estatuts del Centre Català del PEN Club.

MANIFESTEN
I.- Que d’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, d’entre les seves finalitats, el PEN
Català defensa la llibertat d’expressió dels escriptors i la lliure circulació d’idees i que
desenvolupa activitats tant a nivell internacional com a tots els territoris de parla
catalana.
II.- Que l’Institut Català de les Dones, creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les
seves finalitats la de fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a la dona,
mitjançant l’establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
III.- Que l’Institut Català de les Dones està interessat a divulgar les activitats, els
serveis i les tasques dutes a terme pel mateix Institut o per les associacions i les
entitats col·laboradores.
IV.- Que ambdues institucions han manifestat interès per coordinar-se i cooperar amb
l’objectiu de difondre, promoure i fomentar el patrimoni literari d’una banda, i els actes i
manifestacions culturals de l’altra.
V.- Que atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, aquest conveni
resta exempt de l’àmbit de la contractació pública d’acord amb l’article 4.1.d) 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, essent el seu règim jurídic, entre altres, l’establert en
els article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de

procediment de les administracions públiques de Catalunya i en l’article 6 i
concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions púbiques i del procediment administratiu comú.
Segons el que s’ha exposat, les dues parts acorden subscriure aquest conveni de
col·laboració, en subjecció a les clàusules i els annexos següents:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni
L’objectiu del conveni és regular la col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el
PEN CATALÀ, per a la commemoració del 30è aniversari de Pedra de Tartera de
Maria Barbal.
Segona.- Abast institucional
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, l’Institut Català de les Dones dóna suport
econòmic a tres activitats que s’emmarquen dins el conjunt d’actuacions previstes per
a l’efemèride (veure annex I):
-Àlbum sobre Maria Barbal i Pedra de Tartera
-Audiovisual
-Acte commemoratiu
El PEN Català es fa responsable de la confecció dels materials i de l’organització de
l’acte commemoratiu.
Tercera.- Finançament
L’ICD col·laborarà en el finançament de les activitats esmentades amb una aportació
econòmica
d’un
màxim
de
4.000
€,
amb
càrrec
a
la
partida
6010D/482000100/3220/0000 del pressupost de 2015 (veure annex II).
Quarta.- Justificació i pagament
L’Institut Català de les Dones tramitarà el pagament al PEN Català un cop signat el
conveni i prèvia presentació de les factures i d’acord amb els pressupostos presentats.
El PEN Català tindrà l’obligació de procedir al reintegrament dels fons percebuts en els
supòsits previstos a l’article 37 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i també la de sotmetre’s, tal com indica l’article 95.c) del decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, a la comprovació i control per part de:
-l’entitat concedent
-la Intervenció de la Generalitat de Catalunya
-Síndic de Comptes
-d’altres òrgans competents

Cinquena.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà vigència fins a
31 de desembre de 2015.
Sisena.- Causes d’extinció
Seran causes d’extinció del conveni, d’una banda, l’incompliment total o parcial dels
pactes subscrits, l'incompliment de les disposicions legals d’aplicació, i, d’altra banda,
la finalització del termini establert.
Setena.- Protecció de dades
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés
o que siguin objecte de cessió en el marc d’aplicació d’aquest conveni de
col·laboració, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa que
la desenvolupa.
Vuitena.- Jurisdicció
La resolució de les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la interpretació,
modificació, efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de les parts, i
en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, a la ciutat i en la data esmentada.

Carme Arenas Noguera
Presidenta
PEN CATALÀ

Montserrat Gatell Pérez
Presidenta de la Junta de Govern
Institut Català de les Dones

ANNEX I. DETALL DE LES ACTIVITATS.
La col·laboració de l'ICD a la commemoració del 30è aniversari de la publicació de
Pedra de tartera consta de 3 elements:
-Un audiovisual, centrat en la trajectòria vital i literària de Maria Barbal.
-Un àlbum commemoratiu, que repassa la construcció de la novel·la amb material
inèdit.
-Un acte central de debat sobre Pedra de tartera, avui. Per a una relectura de Pedra
de tartera


L’acte es proposa fer una lectura actual de la novel·la 30 anys després de la
seva aparició.



Hi intervindran: Roser Caminals-Heath, Joaquim Carbó, Heike Nottebaum i
Ricard Ruiz



Data: 9 de juny de 2015 a les 19 h.



Lloc: Biblioteca de Catalunya



En el decurs de l’acte s’estrenarà un audiovisual sobre l’obra amb guió de Jordi
Llorens i es distribuirà entre el públic assistent la publicació Pedra de tartera.
La construcció de la novel·la, amb material inèdit sobre l’obra.

Organitza: Institut Català de les Dones- Biblioteca de Catalunya- Institució de les
Lletres Catalanes-PEN Català

ANNEX II. DETALL DEL PRESSUPOST CONTRIBUCIÓ DE
L’ICD.

AUDIOVISUAL

QUÈ?
Recerca
material
confecció de guió

QUAN?

QUANT?
800€

i Novembre-desembre

Producció i Edició

700€

Gener-febrer

ÀLBUM COMMEMORATIU
QUÈ?

QUAN?

QUANT?

Disseny

Abril

300€

Edició i impressió

Maig

1600€

ACTE DE DEBAT I PRESENTACIÓ
QUÈ?
Coordinació
Intervencions

QUAN?
i 9 de juny
Biblioteca de Catalunya

TOTAL

QUANT?
150€ x 4= 600€

4000€

