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Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, les universitats públiques i 
privades catalanes i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(I-CERCA) per desenvolupar projectes de formació i sensibilització i realitzar 
estudis i accions per a la prevenció i eliminació de violències masclistes a la 
comunitat universitària i científica 
   

 

 

REUNITS 

 

D’una part, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en la seva representació, el 
senyor Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d’Universitats i Recerca, nomenat per 
aquest càrrec pel Decret 143/2018, de 3 de juliol, i actuant en virtut de les funcions que 
li assigna l’article 3.4 de la Resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny, per delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Empresa i Coneixement en 
diferents òrgans del Departament (en la redacció donada per Resolució 
EMC/2321/2018, de 8 d'octubre). 
 
D’altra part, la Universitat de Barcelona, i en la seva representació, el senyor Joan 
Guàrdia Olmos, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 
154/2020, de 29 de desembre de 2020 (DOGC núm. 8307, de 31 de desembre de 2020), 
com a representant legal d’aquesta institució, en virtut de les competències que estan 
previstes en l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 
d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre). 
 
D’altra part, la Universitat Autònoma de Barcelona, i en la seva representació, el senyor 
Francisco Javier Lafuente Sancho, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat 
nomenat pel Decret 131/2020, de 10 de novembre, actuant d’acord amb la competència 
que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
D’una altra, la Universitat Politècnica de Catalunya, i en la seva representació el senyor 
Francesc Torres Torres, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat nomenat pel 
Reial Decret 1025/2017, de 7 de desembre, en virtut de les mesures autoritzades amb 
data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en 
aplicació de l'article 155 de la Constitució, que actua d’acord amb la competència que li 
atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
D’altra part, la Universitat Pompeu Fabra, i en la seva representació, el senyor Jaume 
Casals Pons, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 
37/2017, de 18 d'abril, i que actua d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
 
D’altra part, la Universitat de Lleida, i en la seva representació, el senyor Jaume Puy 
Llorens, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 
113/2019, de 21 de maig, actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
D’una altra, la Universitat de Girona, i en la seva representació el senyor Joaquim Salvi 
i Mas, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 
1065/2017, de 22 de desembre, de conformitat amb el que s’estableix els articles 93 i 
97 dels Estatuts de la UdG (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la 
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modificació dels Estatuts de la UdG i es disposa la publicació del seu text íntegre, DOGC 
núm. 5897, de 9 de juny de 2011) i d’acord amb la competència que li atorga l’article 
79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
D’altra part, la Universitat Rovira i Virgili, i en la seva representació, la senyora María 
José Figueras Salvat, rectora magnífica d’aquesta Universitat, havent estat nomenada 
pel Decret 32/2018, de 7 de juny, (DOGC 7638, de 8 de juny de 2018), 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) i actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, 
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
D’altra part, la Universitat Oberta de Catalunya, i en la seva representació el senyor 
Josep A. Planell Estany, rector magnífic d’aquesta universitat, que actua a l’empara de 
l’acord pres pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en 
endavant, «FUOC») en data 23 d’octubre de 2019, ratificat per l’acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya GOV/61/2020, de 21 d’abril, i d’acord amb els poders atorgats 
davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari de Barcelona, segons l’escriptura pública 
amb número de protocol 1067, el 16 d’abril de 2013. 
 

D’altra part, la Universitat Ramon Llull i en la seva representació el senyor Josep Maria 
Garrell i Guiu, rector magnífic, en virtut del seu nomenament pel Patronat de la 
universitat, de data 26 de juliol de 2012 i posterior reelecció de data 1 de juny de 2016 i 
30 de juny de 2020, actuant d’acord a la competència que li atorga l’article 19 de les 
Normes d’organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull, aprovades per 
l’Acord GOV/99/2010, de 25 de maig, modificat per l’Acord GOV/18/2014, de 4 de febrer, 
i actuant d’acord a la competència que li atorguen els poders a favor seu atorgats 
mitjançant l’escriptura pública del 2 d’octubre de 2012, davant el notari de Barcelona, 
Javier Garcia Ruiz (número 3.083 del seu protocol). 
 
D’altra part, la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya, i en la seva 
representació, el senyor Josep Eladi Baños Díez, rector magnífic d’aquesta Universitat, 
nomenat el 17 de desembre de 2018 pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes 
(FUB), entitat titular de la Universitat, càrrec efectiu des del 7 de gener de 2019, actuant 
en base a la competència que li confereixen els poders a favor seu atorgats davant el 
Sr. Esteban Bendicho Solanellas, notari de Vic, segons escriptura pública amb número 
de protocol 27, del 16 de gener de 2019. 
 
D’altra part, la Universitat Internacional de Catalunya, i en la seva representació, el 
senyor Xavier Gil Mur, rector magnífic d’aquesta Universitat, nomenat el 17 de juliol de 
2018 amb efectes a dia 1 de setembre de 2018 pel Patronat de la Fundació Universitat 
Internacional de Catalunya, entitat titular de la Universitat, especialment delegat com a 
rector per acord de la Comissió Executiva del Patronat Universitari de data 1 de 
desembre de 2009.  
 
D’altra part, la Universitat Abat Oliba–CEU (en endavant, UAO-CEU), i en la seva 
representació, el senyor Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector magnífic d’aquesta 
Universitat, que actua en nom i representació d'aquesta, en l'ús de les facultats 
previstes a l'art. 39-1 c) de les Normes d'Organització i Funcionament de la Universitat  
aprovades per l’Acord GOV/138/2011,  d'1 d'octubre, DOGC de 14 d'octubre. 
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I, de l’altra, la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), i 
en la seva representació el senyor Lluís Rovira Pato, director de la Fundació, actuant en 
virtut d’escriptura pública d’apoderament atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor 
Pedro-Angel Casado Martín, en data 21 de juliol de 2011, amb número de protocol 1467. 
 
Les parts, en la qualitat en què intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat 
legal per formalitzar aquest acord de col·laboració, i  
 
 

MANIFESTEN 

 

I.- La violència de gènere és una violència que pateixen les dones, tant en l’àmbit públic 
com en l’àmbit privat, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i 
homes. Es tracta d’una greu vulneració dels drets humans i un impediment perquè les 
dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. Els poders públics han 
d’establir els mecanismes per contribuir a l’erradicació d’aquesta violència i reconèixer i 
avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació 
d’aquesta violència. 
 
II.- Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere i, de conformitat amb 
allò establert a l’article 9.2 de la Constitució Espanyola (CE), tenen l’obligació d’adoptar 
mesures d’acció positiva per tal de fer reals i efectius els drets que reconeix el mateix 
text constitucional.  
 
III.- En data 27 de desembre de 2017, la Conferència Sectorial d’Igualtat, òrgan de 
cooperació entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes en 
matèria de polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere, va aprovar els acords 
necessaris per a impulsar el desenvolupament de les mesures contingudes en els 
informes del Congrés i del Senat per a un Pacte d’Estat en matèria de violència de 
gènere. 
 
IV.- En aquest marc, tant el govern d’Espanya com les comunitats autònomes van 
acordar sumar-se a l’informe de la Subcomissió del Congrés com a document de base 
per al Pacte d’Estat, prenent en consideració les propostes contingudes en l’Informe de 
la Ponència d’Estudi del Senat per a l’elaboració d’estratègies contra la violència de 
gènere.  
  
V.- De la fusió d’aquests dos informes neix el Document refós de mesures del Pacte 
d’Estat en matèria de violència de gènere, que conté un conjunt de propostes d’actuació 
en matèria de violència de gènere per als propers anys. 
 

VI.- Aquestes propostes, un conjunt de 292, giren entorn de deu eixos diferents: el 
trencament de silenci, sensibilització i prevenció; millora de la resposta institucional: 
coordinació i treball en xarxa; perfeccionament de l’assistència, ajuda i protecció a les 
víctimes; intensificar l’assistència i protecció de menors; impuls de la formació que 
garanteixi la millor resposta assistencial; seguiment estadístic; recomanacions a 
comunitats autònomes, entitats locals i altres institucions; visualització i atenció a d’altres 
formes de violència contra les dones; compromís econòmics i seguiment del Pacte. 
 
VII.- Les actuacions referides a l’àmbit universitari es troben en l’eix 1: el trencament de 
silenci, sensibilització i prevenció. I, més en concret, en les mesures 8 i 9. 
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VIII.- La mesura 8 preveu “Implicar les unitats d’igualtat de les universitats en la 
realització d’estudis sobre l’impacte de l’assetjament, les agressions i els abusos sexuals 
en l’àmbit universitari, i valorar, en el seu cas, l’oportunitat de realitzar campanyes de 
prevenció en els campus universitaris, i de manera particular de les agressions sexuals”. 
 
IX.- La mesura 9 contempla: “Incloure continguts d’igualtat i contra la violència de gènere 
en els temaris d’accés als cossos docents” 
 

X.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) prescriu a l’article 41.1 que els poders 
públics han de garantir el compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en l’accés a la formació i a l’article 41.3 estableix que les polítiques públiques 
han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les 
dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori.  
 
Així mateix, l’article 153 de l'EAC, estableix les polítiques de gènere com a competència 
exclusiva, incloent la regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització 
sobre la violència de gènere i per a detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de 
serveis i recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones que 
han patit o pateixen aquest tipus de violència.  
 
XI.- La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
estableix mesures integrals respecte a la prevenció i la detecció de la violència masclista 
i de sensibilització respecte a aquesta violència amb la finalitat d’erradicar-la de la 
societat, i també reconeix els drets de les dones que la pateixen, així com als fills i filles 
que en depenen, a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació 
integral.  
 
Així mateix, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 
estableix que els poders públics, com a part fonamental dels seus principis d’actuació 
(article 3), han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència 
masclista, especialment la violència contra les dones i els actes sexistes, misògins i 
discriminatoris. 
 
XII.- El Reial Decret Llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de 
protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere estableix a l’article 7, pel 
que fa a les transferències contemplades al crèdit 25.03.232C.450 per al 
desenvolupament de competències noves o ampliades reservades a les comunitats 
autònomes en el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, preveu que no 
resultarà d’aplicació als romanents no compromesos resultants al final de l’exercici allò 
que disposa la regla Sisena de l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
 
En aquest sentit, la Resolució de 29 de maig de 2020, de transferències de la Secretaria 
d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere per al desenvolupament de 
competències noves o ampliades reservades a les comunitats autònomes i ciutats amb 
estatuts d’autonomia en el marc del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere referida 
a Catalunya per a l’exercici 2020, en l’apartat sisè disposa que si la despesa o actuació 
a la qual correspon el romanent resulta suprimida en el pressupost de l’exercici següent, 
es destinarà en primer lloc a fer efectives les obligacions pendents de pagament al final 
de l’exercici immediatament anterior i el sobrant que no estigués compromès es 
reintegrarà a l’Estat. 
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XIII.- La Generalitat de Catalunya, les universitats catalanes i la institució I-CERCA, han 
acordat, en la sessió 1/2021 de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari 
de Catalunya, de 27 de gener de 2021, impulsar projectes o accions que incideixin 
directament en l’objecte del Pacte d’Estat, per la qual cosa tenen com a finalitat la 
prevenció i l’eliminació de les violències masclistes a la comunitat universitària i 
científica. 
 

XIV.- L’Institut Català de les Dones, en representació del Govern de la Generalitat, ha 

atorgat al Departament d’Empresa i Coneixement per a l’exercici 2021 la quantitat de 

200.000€ que consten a la partida pressupostària IU1602 D/449000100/4220/0000 Fons 

FPACTEV_G del pressupost inicial del Consell Interuniversitari de Catalunya 

 

Per tot l’anterior, s’acorda formalitzar aquest conveni de col·laboració entre les parts, 

amb subjecció als següents  

 

 

PACTES 

 

PRIMER: OBJECTE 

L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre el Departament 

d’Empresa i Coneixement, –a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca–, i les 

universitats públiques i privades catalanes i la Fundació Institució dels Centres de 

Recerca de Catalunya (I-CERCA) per desenvolupar projectes de formació i 

sensibilització i realitzar estudis i accions per a la prevenció i eliminació de violències 

masclistes a la comunitat universitària i científica. 

 

SEGON: DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES 

La col·laboració objecte del present conveni es concreta en el finançament dels 

projectes que es detallen a continuació: 

o Universitat de Barcelona 

o Projecte 1 

Nom: Formació en matèria de violència masclista: ‘Violència masclista i 

protocol contra l’assetjament sexual i altres conductes masclistes’ 

Públic objectiu: PAS, PDI i alumnat 

 

o Projecte 2 

Nom: Formació en matèria de violència masclista: ‘Curs bàsic d’igualtat 

de gènere, no discriminació i violències’ 

Públic objectiu: PAS, PDI i alumnat 

 

o Projecte 3 

Nom: Formació en matèria de violència masclista: ‘Violències: 

naturalesa, característiques, detecció i protecció’ 

Públic objectiu: PAS, PDI i alumnat 
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o Projecte 4 

Nom: Taller: ‘Discriminació per raó de sexe i violència contra les dones’ 

Públic objectiu: PAS, PDI i alumnat 

 

o Projecte 5 

Nom: Curs: ‘Violència de gènere i interseccionalitat’ 

Públic objectiu: alumnat, PAS i PDI 

 

o Projecte 6 

Nom: Exposició i premi Ana Mendieta d’obra artística per lluitar contra 

les violències de gènere des de la perspectiva de l’art 

Públic objectiu: alumnat 

 

o Projecte 7 

Nom: Atenció a les víctimes de violència de gènere de la UB: enquesta, 

elaboració d’estudi i propostes de millora 

Públic objectiu: alumnat, PAS i PDI 

 

o Universitat Autònoma de Barcelona 

o Projecte 1 

Nom: Tres cursos de formació sobre l’assetjament sexual i violències 
masclistes, un d’ells sobre masculinitats i violències dirigit 
especialment a homes 
Públic objectiu: comunitat universitària 
 

o Projecte 2 

Nom: Sensibilització envers les violències masclistes en l’àmbit 
universitari a través de diverses campanyes i material 
Públic objectiu: comunitat universitària 
 

o Projecte 3 

Nom: Concurs per participar al Fúria Fest, festival de música contra les 
violències masclistes, emmarcat dins la Festa Major de la UAB 
Públic objectiu: comunitat universitària 
 

o Projecte 4 

Nom: Punt Lila a la Festa Major de la UAB – atenció psicològica, 
formació a les Brigades i campanya associada al Punt Lila 
Públic objectiu: comunitat universitària 
 

o Projecte 5 

Nom: Celebració de la jornada del 25 de novembre 
Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Universitat Politècnica de Catalunya 

o Projecte 1 

Nom: Formació no sexista per al professorat 

Públic objectiu: PDI 
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o Universitat Pompeu Fabra 

o Projecte 1 

Nom: Mapa de competències i resultats d’aprenentatge sobre 

perspectiva de gènere i violència masclista en els plans d’estudis 

Públic objectiu: alumnat, PDI i PAS 

 

Projecte 2 

Nom: Tallers de formació al PDI sobre com erradicar el sexisme de 

l’aula i com treballar l’abordatge de la violència masclista en el contingut 

de les assignatures 

Públic objectiu: PDI 

 

o Universitat de Lleida: 

o Projecte 1 

Nom: Impuls de la ‘Xarxa Lila’ UdL: capacitació, reforç dels agents i 

sensibilització 

Públic objectiu: estudiantat 

 

o Projecte 2 

Nom: Capacitacions en prevenció i perspectiva de gènere segons 

col·lectius 

Públic objectiu: estudiantat, PDI i PAS 

 

o Projecte 3 

Nom: Procés participatiu per avaluar els espais universitaris amb 

perspectiva de gènere i feminista 

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Projecte 4 

Nom: “T’escoltem!”, promoció del coneixement per part de la comunitat 

universitària del Centre d'Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les 

Dones Dolors Piera i reforç de la política de tolerància zero amb la 

violència per motiu de gènere 

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Universitat de Girona: 

o Projecte 1 

Nom: Accions formatives i de sensibilització adreçades al Personal 

d’Administració i Serveis 

Públic objectiu: PAS 

 

o Projecte 2 
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Nom: Accions formatives i de sensibilització adreçades al Personal 

Docent i Investigador 

Públic objectiu: PDI 

 

o Projecte 3 

Nom: Accions formatives i de sensibilització adreçades a l’alumnat 

Públic objectiu: alumnat 

 

o Projecte 4 

Nom: Organització d’actes institucionals commemoratius del 8 de Març i 

del 25 de Novembre 

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Projecte 5 

Nom: Col·laboració en l’organització d’accions de formació, 

sensibilització i recerca proposats pels membres de la comunitat 

universitària 

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Universitat Rovira i Virgili: 

o Projecte 1 

Nom: Elaboració d’un MOOC sobre violència de gènere a les xarxes 

socials 

Públic objectiu: comunitat universitària i altres públics 

 

o Projecte 2 

Nom: Cicle de webinars sobre violència de gènere  

Públic objectiu: comunitat universitària i públic general 

 

o Projecte 3 

Nom: Jornades “Professionals i acadèmics: treball a favor de 

l’erradicació de la violència”  

Públic objectiu: comunitat universitària, públic general, professionals 

 

o Projecte 4 

Nom: Acte institucional ‘25N: URV, espai lliure de violència’ 

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Universitat Oberta de Catalunya 

o Projecte 1 

Nom: Formacions sobre el  Protocol per a la prevenció, la detecció, 

l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual per raó de 

sexe, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere de la UOC 
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Públic objectiu: personal directiu de la institució, membres assessors de 

la Unitat d’Igualtat, membres del Comitè d’Empresa, membres de la 

Comissió d’Investigació i altres 

 

o Universitat Ramon Llull: 

o Projecte 1 

Nom: El biaix de gènere en l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en 

el PDI de Catalunya de l’àmbit de les Humanitats i de l’àmbit CTEM 

(ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) des de març 2020 a 

març 2021. 

Projecte realitzat en col·laboració amb la Universitat de Vic-Universitat 

Central de Catalunya 

Públic objectiu: comunitat universitària de Catalunya 

 

o Projecte 2 

Nom: La Coeducació als centres educatius: els programes afectivo- 

sexuals com a eina per a reduir l’acceptabilitat de la violència de gènere 

associada al consum de pornografia entre els adolescents 

Públic objectiu: professionals de l’àmbit educatiu, de la salut mental, 

estudiantat i professorat en formació 

 

o Projecte 3 

Nom: Prevenció de la violència de gènere a través de la realitat virtual a 

Europa: neurociència de l’embodiment, perspectiva i empatia (PreViGe-

RV). 

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Universitat de Vic–Central de Catalunya: 

o Projecte 1 

Nom: El biaix de gènere en l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en 

el PDI de Catalunya de l’àmbit de les Humanitats i de l’àmbit CTEM 

(ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) des de març 2020 a 

març 2021. 

Projecte realitzat en col·laboració amb la Universitat Ramon Llull 

Públic objectiu: comunitat universitària de Catalunya 

 

o Projecte 2 

Nom: Drets sexuals i reproductius en temps de pandèmia: COVID-19, 

maternitat i violència institucional a Catalunya 

Públic objectiu: dones embarassades que han donat a llum durant la 

pandèmia, personal sanitari, gestors de la sanitat, comunitat científica, 

públic general 

 

o Projecte 3 
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Nom: Campanya de comunicació per a la sensibilització de la comunitat 

universitària envers les violències de gènere 

Públic objectiu: PDI, PAS 

 

o Universitat Internacional de Catalunya: 

o Projecte 1 

Nom: Revisió de les guies docents dels graus i postgraus per part de la 

Unitat d’Igualtat 

Públic objectiu: alumnat, PDI 

 

o Universitat Abat Oliba–CEU: 

o Projecte 1 

Nom: Estudi ‘Moda i estereotips de gènere en el jovent ‘ 

Públic objectiu: alumnat 

 

o Projecte 2 

Nom: 8 de març, Dia Internacional de les Dones: jornada sobre dones i 

totalitarismes, exposició i campanya de difusió  

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Projecte 3 

Nom: 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les 

Dones: concurs de cartells, campanya de sensibilització i visibilització 

de la igualtat 

Públic objectiu: comunitat universitària 

 

o Institució I-CERCA: 

o Projecte 1 

Nom: Formació: disseny, adaptació i avaluació de plans de gènere en el 

marc dels RD 901 i 902 contra la violència de gènere 

Públic objectiu: equips directius 

 

o Projecte 2 

Nom: Formació: elaboració d'indicadors comuns a tots els centres per 

avaluar les accions contra la violència de gènere 

Públic objectiu: equips directius 

 

TERCER: TERMINIS D’EXECUCIÓ DELS PROJECTES 

Els projectes per desenvolupar activitats de formació i sensibilització i realitzar estudis i 

accions per a la prevenció i eliminació de violències masclistes a la comunitat 

universitària i científica que duran a terme les universitats i la institució I-CERCA descrits 

al pacte segon s’executaran durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 

desembre de 2021. 
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En cas que dins del termini d'execució dels projectes s'aprovi una normativa que permeti 

l'aplicació de romanents no compromesos resultants al finalitzar aquest període, 

seguiran mantenint la destinació específica per al qual van ser transferits i s'utilitzaran 

en el següent període de realització d'actuacions amb càrrec als fons transferits per al 

desenvolupament de futures actuacions. Si l'actuació a la qual correspongui el romanent 

resulta suprimida en el període següent, es destinarà aquell, en primer lloc, a fer 

efectives les obligacions pendents de pagament a la fi de l'exercici immediatament 

anterior i el sobrant que no estigués compromès s'haurà de reintegrar. 

 

QUART: SENYALITZACIÓ DELS PROJECTES, PUBLICITAT I DIFUSIÓ 

En tota la documentació dels projectes i programes i en la publicitat que es realitzi en 

qualsevol mitjà de comunicació social sobre les actuacions derivades d’aquests 

projectes o programes, així com en els  llocs on tinguin lloc les activitats es farà constar 

expressament que aquests es duen a terme en virtut de finançament del Ministeri 

d’Igualtat a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat en els termes que aquest requereix, 

de conformitat amb el previst al RD 1465/1999, de 17 de setembre.  

 

CINQUÈ: FINANÇAMENT DELS PROJECTES  

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Universitats i 

Recerca, es compromet a aportar un import total màxim de 200.000,00 euros, a càrrec 

del pressupost del Consell Interuniversitari de Catalunya, que es distribuirà de la manera 

següent: 

 

  
Aplicació 

pressupostària Fons Import 

Universitat de Barcelona D/449000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Autònoma de Barcelona D/449000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Politècnica de Catalunya D/449000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Pompeu Fabra D/449000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat de Girona D/449000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat de Lleida D/449000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Rovira i Virgili D/449000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Oberta de Catalunya D/448000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat de Vic–Universitat Central 
de Catalunya D/448000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Ramon Llull D/482000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Internacional de Catalunya D/482000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Universitat Abat Oliba–CEU D/482000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

Institució Centres de Recerca de 
Catalunya (I-CERCA) D/443000100/4220/0000 FPACTEV_G 9.781,68 € 

TOTAL     127.161,84 € 

 
 
La Secretaria d’Universitats i Recerca destinarà també: 

- 35.838,22 euros a la contractació d’un/a tècnic/a de gestió que efectuarà la 
coordinació dels projectes detallats al pacte segon, a càrrec del capítol I del 
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pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement del 2020, prorrogat per al 
2021. 
 
- 36.999,94 euros a l’impuls i gestió d’actuacions de caràcter transversal que la 
Secretaria General del Consell Interuniversitari encarregui per a la consecució 
dels objectius del Programa, a càrrec de la partida IU1602 
D/440680000/4220/0000 FPACTEV_G  “A l’AGAUR”. 

 
 

Projectes de formació i sensibilització 127.161,84€ 

Tècnic/a de gestió 35.838,22€ 

Actuacions de caràcter transversal 36.999,94€ 

TOTAL 200.000,00€ 

 
 

L’ordenació dels pagaments d’aquesta subvenció a les universitats i a la Institució 
Centres de Recerca de Catalunya es realitzarà en la data de signatura d’aquest conveni, 
sense que sigui necessària la presentació de garanties atesa la personalitat jurídica de 
les entitats beneficiàries. 

 

SISÈ: JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA 

Un cop finalitzats els projectes formatius objecte d’aquest Conveni, cadascuna de les 
universitats i la institució I-CERCA presentarà a la Secretaria d’Universitats i Recerca 
una  justificació econòmica que n’acrediti la seva realització, així com les despeses 
generades per les actuacions esmentades, i la correcta aplicació dels fons percebuts. 
 
La justificació econòmica revestirà la modalitat de compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa. 
 
En concret, les universitats i la institució I-CERCA hauran de presentar a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca, abans del 31 de gener de 2022, la documentació justificativa 
següent: 
 

a) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.  

b) Certificació expedida per la persona responsable de l’àrea econòmica de la 
universitat o de la institució I-CERCA on s’expressi que la quantia atorgada s’ha 
registrat en la comptabilitat de l’entitat, que els fons percebuts s’han destinat a 
realitzar l’activitat per a la qual van ser concedits, que s’han assolit els objectius 
de l’activitat subvencionada i que la documentació original acreditativa de la 
despesa realitzada es troba a les dependències de la universitat o de la institució 
I-CERCA a disposició del Departament d’Empresa i Coneixement, de la 
Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 

 
Les universitats i la institució I-CERCA estan obligades a: 
 

a) Complir les obligacions que estableix l’article 95 del text refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre. 
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b) Facilitar tota la informació que li puguin requerir els òrgans de control de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes o 
d’altres òrgans competents d’acord amb el que preveu l’apartat h) de l’article 92.2 
del  Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

 
Les universitats i la institució I-CERCA informaran el Consell Interuniversitari de 
Catalunya de la descripció, els objectius, el públic objectiu a qui s’adreça, els indicadors 
de seguiment, el calendari i el cost dels projectes, així com del grau d’execució dels 
projectes i de qualsevol altra informació que la Secretaria d’Universitats i Recerca 
consideri necessària. 
 
Les universitats i la institució I-CERCA es comprometen a avaluar els resultats del seu 
projecte o projectes un cop aquests estiguin finalitzats, i elevaran aquesta informació a 
la Comissió Dones i Ciència del CIC. 
 
Si per causa de força major o motius de salut pública, l'acte, esdeveniment o projecte 
no arribés a realitzar-se, l'entitat beneficiària haurà de retornar a la Tresoreria de la 
Generalitat l'import íntegre dels fons públics prèviament rebuts del Departament 
d'Empresa i Coneixement. 

 

SETÈ: RÈGIM JURÍDIC 

Aquest conveni té caràcter subvencional i, per tant, li són d’aplicació les previsions del 

Capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada pel 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i les disposicions de caràcter bàsic de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu reglament, i 

supletòriament per la normativa relativa al règim jurídic dels convenis aplicable a les 

administracions públiques de Catalunya. 

 

VUITÈ: VIGÈNCIA DEL CONVENI 

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura fins a la finalització 

de les actuacions i la comprovació de la corresponent justificació econòmica, inclosa la 

revisió i preparació de la justificació econòmica per part de la Secretaria d’Universitats i 

Recerca i, en tot cas finalitzarà abans del compliment dels 4 anys des de la seva 

signatura. Així mateix, conforme a la normativa vigent, aquest conveni podrà ser 

prorrogat abans de la seva finalització, un cop avaluades les actuacions i segons 

disponibilitat pressupostària. 

 

NOVÈ: CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 

El present conveni s’extingirà per qualssevol de les causes següents:  

 
- Transcurs del termini previst o execució de l’objecte.  

- Per mutu acord de les parts manifestat per escrit.  

- Per incompliment dels acords que s’hi estableixen.  

- Per la denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos 

d’antelació, sense perjudici de finalitzar els encàrrecs iniciats.  
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- Per les causes generals establertes en la legislació vigent.  

Qualsevol incompliment de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part 

perjudicada optar per exigir-ne l’acompliment o la resolució. En cap cas l’extinció 

anticipada del present conveni pot suposar un perjudici per a cap de les parts que 

participin en el projecte en el transcurs del compliment de les obligacions que s’hi 

contemplen. 

 

L’incompliment per part de la universitat o la institució I-CERCA comportarà, junt amb la 

resolució del conveni, l’obligació de retornar totes o part de les quantitats percebudes 

en funció del grau d’incompliment, junt amb els interessos legals que corresponguin, 

prèvia instrucció del procediment corresponent d’acord amb el que estableix el capítol 

IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu 3/2002, 

de 24 de desembre). 

 
DESÈ: RESOLUCIÓ I INTERPRETACIÓ 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i aplicació d’aquest Conveni,  
que no es puguin resoldre de mutu acord se sotmetran a la jurisdicció contenciosa-
administrativa. 

 

ONZÈ: TRANSPARÈNCIA 

 
De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern), s'haurà de fer pública, segons correspongui, 

la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que 

assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es 

realitzi. 

 
 
 
 
 
 
Francesc Xavier Grau i Vidal Joan Guàrdia Olmos  
Resolució EMC/1456/2016, Rector 
de 8 de juny, modificada per Resolució Universitat de Barcelona 
EMC/2321/2018, de 8 d'octubre 
(DOGC de 15.10.2018) 
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Rector      Rector 
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Rector      Rector 
Universitat Internacional de Catalunya Universitat de Vic–Universitat Central 
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Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca  Lluís Rovira i Pato 
Rector      Director de la Fundació Institució 
Universitat Abat Oliba–CEU   dels Centres de Recerca de Catalunya 
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