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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
EYPAR S.A. PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES XXII JORNADAS DE ARCHIVOS 
UNIVERSITARIOS EDICIÓ 2016 

 

PARTS 

D’una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la 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 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). 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. 
 
I d’una altra, el Sr. Joaquin Miró Tarragó, administrador solidari d’EYPAR S.A. segons 
l’escriptura pública d’apoderament atorgada davant del notari de Barcelona el Sr. 
Enrique Beltrán Ruiz en data 21 d’abril de 2015, amb protocol número 476 i 
degudament inscrita al Registre Mercantil de Santiago de Compostela. EYPAR S.A. té 
el domicili social a en la carretera N547 km44,  codi  postal 15800 de Melide, i el seu 
NIF és A 59441253. 
 
 
Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a 
aquest acte. 
 

ANTECEDENTS 

1. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació 
superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió 
universitària. 
 
2. EYPAR S.A. és una empresa/entitat dedicada a la fabricació de mobles metàl·lics. 
 
3. Tant la URV com EYPAR S.A. estem d’acord a establir una relació de col·laboració 
entre totes dues entitats. 
 
4. Ambdues parts declarem que el present conveni de col·laboració empresarial en 
activitats d'interès general té la naturalesa dels previstos en l'article 25 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal en les Entitats sense Finalitats 
Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge i que, en cap cas, ha de considerar-se 
que persegueix les finalitats dels contractes de patrocini publicitari recollits en l'article 
24 de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat. 
Amb caràcter general, la difusió de la participació del Col·laborador en l'activitat de la 
Universitat no constituirà una prestació de serveis. 
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Així, doncs, formalitzem aquest conveni d’acord amb les següents: 
 

CLÀUSULES 

1. L’objecte d’aquest acord és establir un marc d’actuació per a la col·laboració entre 
la URV i EYPAR S.A. per a l’organització de las XXII Jornadas de Archivos 
Universitarios, edició 2016.  

2.  EYPAR S.A. aporta la quantitat de 700,- euros a la URV mitjançant una 
transferència al número de compte corrent amb IBAN ES96 2013-3074-64-
0210237400, que la URV té obert a CatalunyaCaixa. La URV destinarà íntegrament 
aquesta quantitat a l’organizació de les Jornades citades a la clàusula 1. 

3. La URV es compromet a garantir la visibilitat de EYPAR S.A. durant las XXII 
Jornadas de Archivos Universitarios edició 2016, mitjançant l’opció de participació 
Stand. 

4. El present conveni és vigent des del moment de la seva firma i com a màxim fins al 
31 de desembre de 2016. 

5. Qualsevol de les parts pot denunciar el present conveni comunicant-ho per escrit a 
l’altra amb un mes d’anticipació. En tots els casos s’han de finalitzar totes les tasques 
i compromisos adquirits en el moment de la denúncia o modificació del conveni. 

6. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de 
l’execució o interpretació del present conveni, les parts ens comprometem a resoldre-
ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competència 
dels jutjats i tribunals de Tarragona. 

7. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per 
la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, que les parts ens 
comprometem a respectar en tot allò que sigui d’aplicació a la informació objecte 
d’aquest conveni. 
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signem aquest conveni en català i en castellà. 
 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili     L’administrador d’EYPAR S.A.        
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