Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A LA REALITZACIÓ DE DIVERSES
ACTIVITATS

Tarragona, 18 de juny de 2015

REUNIDES
D’una part, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern de
l’Institut Català de les Dones (ICD), amb domicili social a Barcelona, plaça Pere
Coromines 1, amb CIF G58255597.
I de l’altra, el senyor Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili
(URV). La URV té el domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de
Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A.

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.

El segon en representació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en virtut del seu
nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de maig de
2014), i que representa aquesta institució d’acord amb les competències que preveu
l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d’agost (DOGC
3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març
(DOGC 6100, de 2 d’abril de 2012).

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

I.

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.

II.

Que d’acord amb els articles 1 i següents del Decret 202/2003, de 26
d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili,
(posteriorment modificats per l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC
6100, de 2 d’abril de 2012), aquesta és una institució de dret públic, amb
personalitat jurídica i patrimoni propi que actua en règim d’autonomia, i que
té per missió la prestació del servei públic de l’educació superior i de la
investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’estudi.

III.

Que són finalitats de I'ICD, entre d'altres, fomentar i coordinar la prestació
de serveis de tot tipus a la dona, mitjançant l'establiment de convenis amb
entitats públiques i privades; elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis
de recerca sobre matèries relacionades amb la situació de les dones a
Catalunya; divulgar les activitats, els serveis i les tasques dutes a terme pel
mateix Institut o per les associacions i les entitats col·laboradores; potenciar
la participació de les dones en les decisions i les mesures que les afecten; i
recopilar informació i documentació sobre la situació actual de la dona a
Catalunya, d'acord amb el que estableix la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de
creació de l'lnstitut Català de les Dones.

IV.

Que la URV i l’ICD tenen la voluntat de treballar de forma conjunta atès que
comparteixen

sensibilitats

i

que

tenen

objectius

concurrents,

per

desenvolupar activitats acadèmiques, de recerca i innovació en l’àmbit de
dones i gènere, mitjançant la coordinació d’esforços i la posada en comú
dels coneixements i de les experiències que es duen a terme dins de la
comunitat universitària.
V.

Aquest conveni substitueix i deixa sense efectes l’anterior conveni de
col·laboració signat el 27 de febrer de 2008.

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

PRIMERA. Objecte del conveni:
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’ICD i la URV per
tal de propiciar l’intercanvi d’experiències, dins d’aquelles àrees en les quals les dues
entitats tenen interès manifest, i el desenvolupament de projectes d’interès comú.
Algunes línies de treball conjunt en relació amb l’objecte d’aquest conveni poden ser:


La realització d’estudis d’assessorament i informes.



La realització de projectes de recerca, formació i transferència de
coneixements.



La promoció d’activitats acadèmiques.



La participació de l’estudiantat universitari en el cicle de conferències que
organitza l’ICD sobre temes de gènere.



La formació de l’estudiantat universitari a l’ICD mitjançant beques



L’organització i/o participació en seminaris, conferències, congressos,
jornades, cursos o accions divulgatives.

D’acord amb l’article 4 del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de
les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els
treballs objecte del present conveni hauran de realitzar-se en català, llevat que la seva
finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es durà a terme
mitjançant convenis específics en els quals es concretarà, com a mínim:


L’objecte concret de l’actuació.



Descripció del treball i/o activitat a realitzar, i termini d’execució.



Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el treball i/o
activitat, així com el compromís d’aportació de cada part.



La forma i termini del pagament.



Seguiment de la realització del treball i/o activitat.



Persones representants de cada part que es responsabilitzaran de la
coordinació i desenvolupament del treball i/o activitat, i que seran
designades per mutu acord.
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SEGONA. Obligacions de les parts:
L’ICD i la URV s’obliguen a la realització del treball i/o activitat i a aportar el suport
econòmic necessari, en la mesura dels mitjans de què puguin disposar i segons es
concreti en el conveni específic corresponent.

TERCERA. Finançament:
El finançament de les activitats acadèmiques, de recerca i innovació en l'àmbit de
dones i gènere s'especificarà en el conveni específic on es detalli la realització
d'aquestes.

QUARTA. Vigència:
El present conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i té vigència fins el 31
de desembre de 2015, i es prorrogarà de forma automàtica per períodes anuals
successius excepte si una de les parts comunica a l’altra el seu desig de no renovar-lo
amb una antelació de tres mesos abans de la finalització de la seva vigència.

CINQUENA. Resolució de conflictes i 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.

SISENA. Extinció:
Són causes d’extinció del conveni les següents:
-

el mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit

-

la impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni

-

l’incompliment parcial o total de les seves clàusules o de la normativa
d’aplicació

-

la finalització del termini de vigència establert

-

les causes generals establertes a la legislació vigent

SETENA. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés
o que siguin objecte 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 i la normativa que la desenvolupa.
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I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte,
a la ciutat i en la data esmentada a l’encapçalament.

Montserrat Gatell i Pérez

Josep Anton Ferré Vidal

Presidenta de la Junta de Govern

Rector de la

de l’Institut Català de les Dones

Universitat Rovira i Virgili

