
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1988/2015, d'1 de setembre, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona, La Caixa, per al foment de les activitats de les acadèmies de Catalunya.

Amb data 6 de juliol de 2015 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, per al
foment de les activitats de les acadèmies de Catalunya.

En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat al Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, per al foment de les activitats de les
acadèmies de Catalunya, el text íntegre del qual es transcriu com a annex a aquesta Resolució.

 

Barcelona, 1 de setembre de 2015

 

Enric Colet

Secretari general

 

 

Annex

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, per al foment de les activitats de les acadèmies de
Catalunya

 

Reunits

D’una part, el senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que actua en
representació de l’Administració de la Generalitat, en ús de les facultats inherents al seu càrrec.

I d’una altra, el senyor Jaume Giró i Ribas, director general de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, La Caixa (en endavant, Fundació Bancària La Caixa), que actua en representació d’aquesta
Fundació, en ús de les facultats que té conferides en virtut d’acords del Patronat de la Fundació bancària
elevats a públics en escriptura atorgada davant el notari de Barcelona, senyor Tomás Giménez Duart, en data 7
de juliol de 2014, amb el número 1.868 del seu protocol.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

 

Manifesten
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1. Que la Fundació Bancària La Caixa és una entitat sense ànim de lucre, amb plena capacitat jurídica i d’obrar,
inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports amb núm. 1.658, i sota el
protectorat del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

2. Que la Fundació Bancària La Caixa té entre els seus objectius la realització d’obresbenèfiques i socials,
pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.

La missió de la Fundació Bancària La Caixa és contribuir al progrés de les persones i de la societat, amb
especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes propis, aliances
estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients i, si escau, innovadores, avaluables
quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.

La Fundació Bancària La Caixa desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i mediambientals
amb una vocació transformadora.

3. Que les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat contribuir al coneixement i al
progrés de la ciència i de la cultura i a la investigació en el camp de qualsevol ciència o art, i actuen com a
assessores de la Generalitat i dels organismes públics de Catalunya en les matèries pròpies de la seva finalitat
respectiva.

4. Que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’acadèmies, d’acord amb
l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El Departament de Justícia, a través de la Direcció General
de Dret i d’Entitats Jurídiques, té atribuïdes les funcions en matèria d’acadèmies de Catalunya, d’acord amb el
Decret 120/1987, de 9 d’abril, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències exclusives en
matèria d'acadèmies amb seu central a Catalunya, i el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del
Departament de Justícia.

5. Que enguany es troba en tramitació a la Generalitat de Catalunya un avantprojecte de llei que té per objecte
la creació futura d’una corporació de dret públic, amb la denominació d’Acadèmia de Catalunya, i que tindrà
com a finalitat promoure la investigació i l’elaboració i divulgació d’estudis, així com assessorar i cooperar amb
entitats públiques i privades de tot tipus en matèries d’interès acadèmic, especialment a través de les diferents
acadèmies. Aquesta corporació estarà dotada de personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per al compliment
del seus fins, i es preveu que estigui integrada per les acadèmies de Catalunya actuals i futures que ho
sol·licitin, sempre que, al seu torn, tinguin la naturalesa de corporacions de dret públic.

6. Que el Departament de Justícia i la Fundació Bancària La Caixa tenen interès a establir un marc de
col·laboració institucional per promoure aquelles activitats de les acadèmies de Catalunya que, amb la finalitat
de contribuir al coneixement i al progrés de la ciència i de la cultura així com a la investigació en el camp de
qualsevol ciència o art, tinguin un especial interès públic i social, i en el qual es prevegi la participació, directa i
amb un paper central, de la futura Acadèmia de Catalunya, si escau, una vegada estigui legalment constituïda.

 

En conseqüència, les parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regeix pels següents:

 

Pactes

 

Primer. Objecte

Aquest Conveni té per objecte establir els termes de col·laboració entre la Fundació Bancària La Caixa i
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia i, si escau, de la futura
Acadèmia de Catalunya (o la corporació de dret públic que, amb una altra denominació, es constitueixi al seu
moment, d’acord amb allò que s’indica al punt 5 de l’apartat Manifesten), per tal de promoure les activitats i
projectes d’interès general que desenvolupin les acadèmies de Catalunya, amb la finalitat de contribuir al
coneixement i al progrés de la ciència i de la cultura així com a la investigació en el camp de qualsevol ciència
o art.

 

Segon. Programa de foment

La col·laboració referida s’instrumentarà mitjançant la creació i implementació d’un programa de foment de
projectes d’interès general que desenvolupin les acadèmies de Catalunya, amb la finalitat de contribuir al
coneixement i al progrés de la ciència i de la cultura així com a la investigació en el camp de qualsevol ciència
o art (en endavant, el Programa), elaborat conjuntament pel Departament de Justícia i la Fundació Bancària La
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Caixa i, eventualment, per la futura Acadèmia de Catalunya.

El Programa establirà un conjunt de línies d’actuació prioritàries, dins l’àmbit funcional de les acadèmies, que
seran susceptibles de comptar amb la col·laboració econòmica de la Fundació Bancària La Caixa, per tal que les
diferents acadèmies puguin proposar projectes d’interès general, amb la finalitat de contribuir al coneixement i
al progrés de la ciència i de la cultura així com a la investigació en el camp de qualsevol ciència o art. A aquest
efecte, el Programa haurà d’incloure les determinacions necessàries per concretar el contingut necessari i els
criteris bàsics de valoració dels diferents projectes que les acadèmies vulguin proposar, així com l’import
econòmic global i, dins d’aquest import global, els imports màxims per projecte.

El Programa establirà i concretarà, així mateix, el compromís del Departament de Justícia de donar suport
logístic a la seva implementació i desenvolupament, mitjançant la posada a disposició de mitjans materials
(locals) i personals (director del programa, personal tècnic i administratiu).

 

Tercer. Pressupost del Programa

La Fundació Bancària La Caixa aportarà al Programa la quantitat total màxima de dos-cents seixanta mil euros
(260.000 €), que es destinarà als conceptes següents:

a) Seixanta mil euros (60.000 €) a la Direcció del Programa. Aquesta quantitat es farà efectiva a favor de la
Generalitat de Catalunya.

b) Fins a dos-cents mil euros (200.000 €) a la realització dels projectes escollits d’acord amb el procediment
establert en el present Conveni. Aquesta quantitat es farà efectiva directament a favor de l’acadèmia o de les
acadèmies el/s projecte/s de la/les qual/s hagi/n estat seleccionat/s.

 

Quart. Comissió executiva

El Programa estarà regit per una comissió executiva, integrada per quatre membres, dels quals dos seran
designats per la Fundació Bancària La Caixa i els altres dos pel Departament de Justícia (un d’ells,
eventualment, la futura Acadèmia de Catalunya).

La comissió executiva escollirà un president entre els seus membres, que tindrà vot diriment. El director del
Programa assistirà a les reunions de la comissió executiva, en condició de secretari de la comissió, amb veu
però sense vot.

La comissió executiva es reunirà com a mínim dos cops l'any i sempre que qualsevol de les parts ho requereixi.

Són funcions de la comissió executiva:

a) Aprovar les bases de la convocatòria del Programa així com els criteris d’avaluació dels projectes.

b) Aprovar la selecció final entre els projectes, que requerirà acord dels representants de les dues parts
signants.

c) Acordar el contingut de la carta de comunicació que es remetrà a les acadèmies, el projecte de les quals
hagi estat seleccionat, que regularà la destinació dels ajuts i les justificacions corresponents, així com el
procediment per a la recepció de l’ajut i les qüestions relatives a la difusió.

d) Vetllar per la correcta execució del present Conveni.

e) Fer el control i el seguiment del Programa i vetllar per la correcta aplicació de l’aportació econòmica
efectuada per la Fundació Bancària La Caixa.

f) Resoldre les qüestions que puguin sorgir d’aspectes relatius a la seva difusió.

g) Avaluar el compliment dels seus objectius.

h) Vetllar per la millora de l’àmbit del present Conveni.

i) Avaluar el resultat del Programa i de la col·laboració.

j) I, en general, totes les que es desprenen del present Conveni i les que les parts estimin

convenients.
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Cinquè. Director del Programa

El Programa comptarà amb un director nomenat i contractat pel Departament de Justícia. Ambdues parts
estableixen expressament que no existeix cap vincle laboral entre la Fundació Bancària La Caixa i el director del
Programa.

El director del Programa assumirà les funcions següents:

a) Redactar la proposta de les bases de la convocatòria del Programa per a la seva aprovació per la comissió
executiva.

b) Resoldre els dubtes dels interessats i dels participants en la convocatòria, informar-los i assessorar-los.

c) Rebre els projectes presentats en la convocatòria.

d) Fer el seguiment de tots els expedients de sol·licitud per comprovar la seva adequació al programa en tot
moment.

e) Fer una preavaluació dels projectes, d’acord amb els criteris establerts, i presentar un informe-proposta a la
comissió executiva.

f) Coordinar les tasques d’avaluació que hagin de realitzar els avaluadors o la comissió executiva.

g) Dur a terme el control del correcte desenvolupament dels projectes i de la justificació de les despeses de
cadascun d’ells; custodiar tota la documentació relativa a les despeses respecte de cada projecte i emetre els
informes que li requereixin.

h) En la seva condició de secretari de la comissió executiva, ha de convocar les reunions, redactar les actes i
custodiar tota la documentació.

i) Avisar amb la suficient antelació la Fundació Bancària La Caixa i el Departament de Justícia de tots aquells
actes/activitats públics (propis o relatius als projectes seleccionats) que tinguin relació amb el Programa, per
tal que aquesta pugui estar degudament representada.

j) Controlar que els projectes seleccionats mencionin degudament la col·laboració de la Fundació Bancària La
Caixa i del Departament de Justícia, en els termes que s’estableixen al pacte vuitè.

k) I totes les que es desprenen del present Conveni i aquelles que la comissió executiva li delegui.

 

Sisè. Procediment de concessió de les aportacions

El Programa detallarà el procediment de concessió de les aportacions econòmiques de la Fundació Bancària La
Caixa, d’acord amb les pautes generals següents:

a) Les acadèmies han de presentar les sol·licituds de finançament dels projectes de forma individualitzada, dins
del període que a aquest efecte hagin establert les parts signants del present Conveni, sense que la petició de
cada acadèmia ultrapassi el límit quantitatiu per projecte que el Programa estableixi.

b) Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar de la documentació necessària per avaluar el projecte corresponent i
quantificar l’aportació econòmica respectiva, la qual es concretarà en el Programa. En tot cas, s’establirà
l’aportació necessària de l’import que se sol·liciti, la documentació descriptiva del projecte, una memòria
tècnica i economicofinancera d’aquest i un pressupost detallat per activitats que inclogui la totalitat dels costos
associats al projecte.

c) La valoració de les sol·licituds i la concessió dels ajuts correspondran a la comissió executiva, la qual decidirà
en cada cas, a la vista del projecte, de la resta de documentació i de l’informe de preavaluació del director del
Programa, l’import de l’ajut corresponent. La comissió executiva comunicarà la seva decisió a la Fundació
Bancària La Caixa i notificarà a les acadèmies la concessió o denegació de la respectiva sol·licitud. En tot cas,
la selecció dels projectes es durà a terme prenent com a base la qualitat científica, la capacitat transformadora
i la rellevància social d’aquests. Així mateix, la comissió executiva establirà els criteris concrets per a
l’avaluació, que seran revisats amb anterioritat a la posada en marxa de la següent convocatòria en el supòsit
de renovació d’aquest Conveni.

d) La Fundació Bancària La Caixa remetrà a les acadèmies a les quals s’hagi concedit els ajuts, una carta de
comunicació que regularà la destinació d’aquests i les justificacions corresponents, així com el procediment per
a la recepció de l’ajut i les qüestions relatives a la difusió, d’acord amb el model que acordarà la Comissió
Executiva. Les acadèmies hauran de retornar una copia de la comunicació signant la seva conformitat.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6953 - 9.9.20154/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15250032-2015



 

Setè. Acreditació del compliment dels projectes i pagament dels ajuts

El Programa establirà els mecanismes de seguiment del desenvolupament de cada projecte objecte de
finançament i, especialment, la forma d’acreditació del seu compliment. En aquest sentit, les determinacions
del Programa s’ajustaran als principis següents:

a) Una vegada executat el projecte, les acadèmies han de presentar al director del Programa una memòria
d’execució, amb el detall del grau de realització de les activitats programades i el grau d’acompliment de les
finalitats previstes. El director presentarà un informe a la comissió executiva.

b) La comissió executiva, a la vista de l’informe del director del Programa i la documentació presentada, ha de
valorar i aprovar l’execució i compliment del projecte, i n’informarà la Fundació Bancària La Caixa, als efectes
de la tramitació del pagament.

c) El pagament dels ajuts, el durà a terme la Fundació Bancària La Caixa de forma individualitzada a cadascuna
de les acadèmies beneficiàries, una vegada la comissió executiva hagi emès informe favorable sobre la correcta
execució d’aquest, sense perjudici que el Programa pugui preveure el pagament parcial dels ajuts a la bestreta.

 

Vuitè. Difusió

El present Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici del
compromís d’ambdues parts de donar-ne difusió a les seves seus electròniques respectives.

En tots aquells actes o activitats relatius al Programa, així com en els que es realitzin a partir de la selecció
dels projectes, hi haurà de figurar la col·laboració d’ambdues parts. Les parts hauran d’aprovar prèviament, si
escau, la utilització de la seva imatge corporativa i l’ús dels seus signes distintius, com també l’abast de la
seva possible participació en actes o activitats de caràcter públic.

 

Novè. Vigència del Conveni

El present Conveni estendrà la seva vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de
2015 i es podrà renovar per anualitats successives mitjançant la subscripció per les parts signatàries del
corresponent instrument de pròrroga.

 

Desè. Resolució anticipada

Són causes de resolució anticipada d’aquest Conveni:

1. L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.

2. L’acord mutu de les parts.

3. L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el compliment.

 

En el cas que es produeixi la resolució anticipada d’aquest Conveni, no es lliuraran les quantitats convingudes a
partir de la data de la resolució, i les parts establiran les conseqüències que aquesta resolució anticipada pugui
tenir sobre els projectes engegats.

 

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, per duplicat, i a un sol efecte.

 

Barcelona, 6 de juliol de 2015

 

Germà Gordó i Aubarell
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Jaume Giró i Ribas

 

(15.250.032)
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