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CONVENI MARC DE COL·LABORACIO ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGIL! I LA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

PARTS

D'una part, el Sr. Josep Anton Ferre Vidal, rector de Ia Universitat Rovira i Virgili (en
endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig
(DOGC 6633, de 29 de maig de 2014 ), que representa aquesta instituci6 d'acord amb
les competencies que preveu !'article 66 de I'Estatut de Ia URV, aprovat pel Decret
202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per
!'Acord GOV/23/2012, de 27 de marc; (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La URV te el
domicili al carrer de I'Escorxador, s/n, cadi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF es
Q-9350003-A.
I de l'altra, Ia Sra. Cleuza Maria Sobral Dia, rectora de Ia Universidade Federal do Rio
Grande- FURG (en endavant FURG) en virtut del seu nomenament mitjanc;ant el Decret
de 09 de gener de 2017, publicat al Diario Oficial da Uniao amb data 10 de gener de
2013, secci6 2, pagina 2, per ocupar el carrec de rectora. La FURG te el domicili a
l'avinguda ltalia, km8, Campus Carreiros, Barrio: Carreiros-Ciudad de Rio Grande - Rs,
Brasil, cadi postal 96203-900.

Les parts ens reconeixem mutuament Ia capacitat jurfdica necessaria per a aquest acte.

ANTECEDENTS

La URV i FURG, com a institucions compromeses en Ia formaci6 superior, Ia investigaci6
i Ia promoci6 de Ia cultura, volem fomentar els programes educatius i de mobilitat dels
membres de Ia seva comunitat entre totes dues mitjanc;ant programes d'intercanvi,
amb l'objectiu de servir a l'interes mutu, a traves d'una cooperaci6 basada en Ia igualtat
i Ia col·laboraci6 mutua.
Aixf, doncs, formalitzem aquest conveni d'acord amb les seguents:

CLAUSULES

Primera. Objectiu de Ia coHaboracio
Aquest conveni te els objectius seguents:
1. Establir les condicions generals de Ia col·laboraci6 cientffica, tecnica, docent
administrativa entre ambdues institucions.

1/3

2.
3.
4.

Fomentar Ia realitzaci6 de projectes conjunts de recerca, formaci6 i gestio, en
funci6 dels interessos comuns i dels mitjans disponibles.
Fomentar Ia cre('lci6, organitzaci6 i coordinaci6 d'activitats academiques.
Facilitar l'intercanvi dels membres de Ia seva comunitat segons Ia normativa interna
de cada instituci6.

Segona. Modalitats de col·laboraci6
La col·laboraci6 entre les dues institucions s'adrec;a a l'intercanvi en els ambits de
docencia, de recerca, d'estudiants i de personal administratiu i de suport tecnic. La URV
i FURG, ens comprometem, segons Ia disponibilitat de mitjans propis, en totes o en part
de les propostes seguents:
1. Acceptar personal docent, investigador, administratiu i de suport tecnic i estudiants
de l'altra instituci6.
2. Col·laborar en programes d'ambit cientific i/o tecnic d'interes per a ambdues parts.
3. Intercanviar documentaci6 i informaci6 d'ambit cientific i tecnic.
4. Establir f6rmules d'ajuts al personal d'ambdues institucions a traves de Ia concessi6
de beques d'estudi i recerca.

Tercera. Organitzaci6 de Ia col·laboraci6
1.
2.
3.
4.

Cada instituci6 ha de nomenar un coordinador/a que supervisi i coordini les
activitats desenvolupades a l'empara d'aquest conveni.
Ambdues parts ens hem de consultar mutuament sempre que ho considerem
necessari.
Periodicament s'ha de presentar una memoria explicativa dels projectes realitzats
o en curs i de Ia planificaci6 dels nous projectes.
Els programes, Ia durada i les modalitats de Ia col·laboraci6, aixi com Ia possibilitat
d'ampliar-ne els camps, s'han d'establir mitjanc;ant convenis especifics, que cal
adjuntar a aquest conveni marc.

Quarta. Vigimcia
1.
2.

Aquest conveni es vigent des del moment que se signa i te una durada de 4 anys.
Podra ser refet per interes d'ambdues parts.
Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a
l'altra amb sis mesos d'anticipaci6 a Ia data proposada per a Ia seva expiraci6. En
tots els casos cal finalitzar totes les tasques i compromises previstos en els convenis
especifics vigents en el moment de Ia denuncia.

Cinquena. Resoluci6 de conflictes

Els signants hem de dirimir de comu acord qualsevol dubte o controversia respecte
d'aquest conveni per mitja d'una negociaci6 consensual. En el cas que aquest acord no
sigui possible, els signants sotmetrem les divergencies pel que fa a Ia interpretaci6 o el
compliment d'aquest conveni a un altre mitja de soluci6, que determinarem de comu
acord.

Sisena. Protecci6 de dades
La confidencialitat de les dades i el tractament de Ia informaci6 estan protegits per Ia
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legislaci6 sabre protecci6 de dades de caracter personal. Les parts ens comprometem
a respectar Ia legislaci6 sabre protecci6 de dades de caracter personal en tot allo que
sigui d'aplicaci6 a Ia informaci6 objecte d'aquest conveni.

Setena. Publicitat
En aplicaci6 de !'article 8 de Ia Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia,
acces a Ia informaci6 publica i bon govern, aquest document es publica al Portal de
Transparencia de Ia URV.

I, en prova de conformitat, signem aquest conveni per duplicat, en catala, castella
portugues, en el lloc i Ia data esmentats mes avail.
Tarragona, 13 de juny de 2017

Rio Grande, 8 de maig de 2017

El rector de Ia
Universitat Rovira i Virgili

Sra. Cleuza Maria Sobral Dias
La rectora de Ia Universidade Federal
do Rio Grande-FURG
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