CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES
DONES I EL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA EN
MATÈRIA DE FORMACIÓ DESTINADA A ENTITATS JUVENILS PER AL 2015

Barcelona, 10 de juny de 2015

REUNIDES
D’una part la Sra. Montserrat Gatell i Pérez com a presidenta de la Junta de Govern de
l’Institut Català de les Dones, amb domicili social a la Plaça Pere Coromines 1, 08001
de Barcelona, amb el NIF Q58/50014A.
I de l’altra part, la Sra. Núria Ramon i Pérez, presidenta del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC), amb domicili social a la Plaça Cardona 1-2, 1r, 08006 de
Barcelona, amb el NIF G-08678831.

INTERVENEN

La Sra. Montserrat Gatell i Pérez actua com a presidenta de la Junta de Govern de
l'Institut Català de les Dones, en virtut del Decret 195/2011, de 18 de gener i el Decret
63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família.
La Sra. Núria Ramon i Pérez actua en virtut del nomenament com a presidenta del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) electa a la XXXVI Assemblea
General Ordinària del 15 de març de 2014 celebrada a Barcelona, així com consta a
l’acta de l’assemblea, i d’acord amb l’article 23 dels estatuts del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya aprovats per Decret 10/2002, de 8 de gener.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a aquest acte i

MANIFESTEN

I. - Que, en data 27 de maig de 2010, els dos organismes van signar un conveni marc
amb l’objecte d’establir un marc de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el
Consell Nacional de Joventut de Catalunya per a la incorporació de la perspectiva de
gènere en els àmbits d’actuació del CNJC.
II. - Que en el pacte primer del conveni marc de 27 de maig de 2010 es preveu que la
proposta d’actuació concreta s’establirà mitjançant convenis específics per a cada
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anualitat. A més, els convenis específics determinaran, en atenció a les disposicions
pressupostàries, les aportacions econòmiques, les persones responsables de les
actuacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
III.- Que aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per l’article 6 i
concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com en l’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.
Tanmateix, resta exempt de l’àmbit de contractació administrativa en virtut de 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.

I, és per tot això que les parts, conclouen en signar aquest conveni que es regirà per les
següents:
CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’Institut Català de les Dones
i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per a la realització l’any 2015 de dues
formacions, de divuit hores i mitja en total, destinades a les entitats juvenils, el contingut
de les quals s’especifica a l’annex del present conveni.

SEGONA.- Obligacions de les parts contractants
Obligacions de l’Institut Català de les Dones:
-

-

Contractar persones o entitats amb coneixement i experiència per a la realització
de la formació en perspectiva de gènere adreçada a les entitats que formen part
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Fer-se càrrec del pagament a les persones o entitats que realitzin la formació.

Obligacions del Consell Nacional de la Joventut:
-

-

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya es compromet a realitzar la
gestió, l’organització i la difusió dels cursos de formació específica que es
realitzin amb el suport de l’Institut Català de les Dones.
La producció d’un díptic per fer la difusió de la formació entre les entitats.
Fer constar, en tota difusió dels cursos de formació realitzats amb el suport de
l’ICD, el logotip de l'Institut Català de les Dones precedit de l'expressió “Aquesta
obra ha estat editada amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones de la
Generalitat de Catalunya”. Aquest logotip es pot trobar a la pàgina web
http://www.gencat.cat/icdones/logotips.htm.

TERCERA.- Pressupost i pagament
L’aportació econòmica del organismes implicats serà la següent:
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-

Institut Català de les Dones: un màxim de 2.320€, amb càrrec a la partida
pressupostària 6010D/226000500/3220 del pressupost de 2015
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya: 350 €.

QUARTA.- Seguiment i justificació
Per tal de fer el seguiment i justificació del present conveni, les persones/entitats
contractades per realitzar les formacions emetran un informe tècnic que descriurà, com
a mínim, el programa formatiu, el calendari i el número de participants d’aquestes
sessions.
El CNJC haurà de justificar que ha realitzat la corresponent difusió dels cursos de
formació amb el logotip de l’ICD precedit de l’expressió “Aquesta obra ha estat editada
amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya”.

CINQUENA.- Vigència
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31
de desembre de 2015.

SISENA.- Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest Conveni seran resoltes entre
les parts, i en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
En tot allò no previst en aquest Conveni Específic, les parts es subjecten al contingut del
Conveni Marc de 27 de maig de 2010.

SETENA.- 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.

I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l'encapçalament.

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

Sra. Núria Ramon i Pérez
Presidenta del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya
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ANNEX
Actuacions per al 2015
Les dues formacions impartides a les entitats juvenils constaran de diverses sessions,
la primera formació tindrà 8 hores de durada, mentre que la segona, 10,5 hores amb les
temàtiques següents:
FORMACIÓ 1.
PERSPECTIVA DE GÈNERE I MOVIMENT ASSOCIATIU JUVENIL
Dies de realització:
Lloc: Barcelona
Durada: 8 hores
Formació: 1 sessió dividida en dos parts de 4 hores (octubre 2015)
Dues formadores.
Dirigit per l’Associació Candela per a la Investigació i l'Acció Comunitària
FORMACIÓ 2.
MIRADES CREUADES: JOVENTUT, GÈNERE I INTERCULTURALITAT //

Dies de realització:
Lloc: Barcelona
Durada: 10,5 hores
Formació: 3 sessions de 3,5 hores cadascuna (octubre 2015)
Dues formadores
Dirigit per l’Associació Candela per a la Investigació i l'Acció Comunitària
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