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URV.B05.02.02 N-005963 

 

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ ESPANYOLA PER A LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA I LA 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL PROGRAMA CAMPUS 

CIENTÍFICS D'ESTIU 2016 

 

 

Ref. FECYT/CC/2016/052 

 

REUNITS 

 

D'una part, el Sr. José Ignacio Fernández Vera, director general de la Fundació Espanyola per a 
la Ciència i la Tecnologia (en endavant, FECYT), amb seu a Madrid, al carrer Pedro Teixeira, 
núm 8, 2a planta, codi postal 28020, i amb CIF G-82999871, que actua en nom i representació 
de la FECYT, en virtut de les competències atribuïdes en escriptura pública, atorgada el 24 de 
juliol de 2012 davant el notari del Col·legi de Madrid Sr. Ignacio Ramos Covarrubias, amb el 
número 2388 del seu protocol. 

 

I de l’altra, 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. 
 

 

Ambdues parts actuem en l'exercici de les competències que respectivament tenim atribuïdes 

i, reconeixent-nos mútua capacitat per a aquest acte,  

 

 

EXPOSEM 
 

PRIMER. Que la FECYT és una fundació del sector públic estatal, adscrita al Ministeri 

d’Economia i Competitivitat, que persegueix com a fi fundacional el foment de la investigació 

científica d'excel·lència, així com el desenvolupament i la innovació tecnològica, necessaris per 

incrementar la competitivitat de la indústria espanyola i la millora de la qualitat de vida de la 

ciutadania. Per això propicia la col·laboració entre els agents implicats en activitats d'R+D+I i la 

difusió i comunicació dels resultats i actuacions realitzades en matèria de recerca i innovació. 

 

SEGON. Que la FECYT, que té com a finalitat “afavorir la transferència del coneixement en 

talent innovador i emprenedor”, du a terme actuacions destinades a promoure la cultura 

científica entre els ciutadans, en especial entre els més joves, així com activitats encaminades a 

despertar entre els estudiants vocacions científiques i avivar el seu interès tant per l'estudi de 

les ciències com per l'activitat investigadora. En aquest context, la FECYT, en col·laboració amb 
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el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i amb el suport de l'Obra Social “la Caixa”, organitza la 

sisena edició del programa Campus Científics d'Estiu 2016 (en endavant, el programa). 

 

Per posar en marxa el programa, es rebrà la col·laboració de 16 universitats (en endavant, 

seus) pertanyents als Campus d'Excel·lència Internacional (en endavant, CEI) i d'Àmbit Regional 

(en endavant, CEIR) designades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, d’acord a la valoració 

realitzada dels millors projectes d’acostament científic presentats.  

 

TERCER. Que per tot el que s’ha exposat anteriorment, la FECYT i la URV col·laborarem en 

aquesta sisena edició del programa Campus Científics d'Estiu 2016 a través de la participació 

de la URV en el desenvolupament i l'execució dels projectes d'acostament científic que es 

faran en el marc del programa, i la contribució de la FECYT amb un ajut econòmic que es 

destinarà al finançament de les despeses que s’ocasionin per la realització dels compromisos 

de la URV. 

 

QUART. Que, d’acord amb el que disposa l'article 20.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de la disposició addicional primera de la 

Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2015, a partir 

de l'entrada en vigor d'aquesta llei i fins al 31 de desembre de 2015, en el cas d'entitats 

beneficiàries pertanyents a l'administració d'una comunitat autònoma o als ens dependents o 

vinculats, l'acceptació d’aquest ajut quedarà condicionada a l’informe favorable, preceptiu i 

vinculant del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el compliment de l'objectiu 

d'estabilitat pressupostària de deute públic de la comunitat autònoma corresponent.  

 

CINQUÈ. Que l’objecte de les activitats de col·laboració descrites en l’apartat expositiu 

anterior, que pretenem desenvolupar mitjançant aquest conveni marc, no estan compromeses 

en cap dels contractes regulats en el text refós de la Llei de contractes del sector públic 

aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). D’acord amb el que 

preveu l’article 4.1.d del TRLCSP, les entitats signatàries acordem establir un marc general que 

reguli i faciliti la col·laboració. 

 

Per tot això, i a fi de fixar les condicions d'acord amb les quals ha de regir-se la col·laboració 

esmentada, ambdues parts convenim de signar aquest conveni de col·laboració de conformitat 

amb les següents: 

 

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA. Objecte 

 

L'objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre la FECYT i la URV per a 

l'organització i execució de les activitats i projectes d'acostament científic que es 

desenvoluparan en el marc del programa Campus Científics d'Estiu 2016. 

 

El programa, en la seva sisena edició, es dirigeix a estudiants matriculats a 4t d'ESO i 1r de 

batxillerat de l’especialitat de ciències i tecnologia en centres educatius de tot el territori de 

l'Estat espanyol (inclosos els centres de la xarxa de centres a l'estranger), i consisteix en la 
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incorporació d'alumnes a grups i departaments d'investigació en quatre torns de participació 

(dos torns per a cada nivell educatiu) de set dies cadascun. 

 

L'objectiu principal de la iniciativa és impulsar l'interès dels joves per la ciència i la tecnologia i 

incentivar l'accés d'aquests estudiants a les titulacions cientificotècniques. Per això, els 

estudiants participaran en un projecte d'acostament científic de la seva elecció d'entre els 

quatre que es desenvoluparan en departaments d'investigació de la URV, sota la direcció de 

professors universitaris i amb el suport de professors d'ensenyament secundari.  

 

SEGONA. Vigència 

 
Aquest conveni entra en vigor el dia de la signatura i s'estén fins a la finalització de les accions 
objecte de l'acord i el compliment de les obligacions de les parts, i, en tot cas, fins al 30 de 
setembre de 2016, coincidint amb la data de justificació del projecte. 

 

TERCERA. Compromisos de les parts 

 

Per dur a terme la col·laboració objecte del present conveni, les parts ens comprometem a:  

 

Per part de l'entitat col·laboradora: 

 

• Designar un coordinador del projecte, que assumeix les funcions següents: 

 

• Servir d'interlocutor amb tots els agents implicats en el programa: 

responsables de la FECYT i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, professors 

universitaris i d'educació secundària, responsables dels projectes 

d'acostament científic, responsables de les instal·lacions universitàries on es 

desenvoluparà el programa (residències d'allotjament, menjadors 

universitaris, aules i sales de treball a les universitats, etc.), responsables de 

l’empresa de transports que contractin per als desplaçaments dels estudiants 

(si fos necessari) i animadors científics encarregats d’acompanyar els 

participants. 

• Estar permanentment localitzable, durant el temps de desenvolupament del 

programa, a fi de comunicar i resoldre les possibles incidències que puguin 

sorgir. 

 

• Disposar dels protocols d’actuació corresponents davant de possibles incidències 

esdevingudes durant el desenvolupament del programa tant en els participants com 

en els formadors o professors, així com en les instal·lacions i infraestructura posades a 

disposició del projecte. A aquest efecte, la URV ha de disposar de les assegurances de 

responsabilitat civil corresponents. 

 

• Dissenyar i elaborar els continguts dels projectes d'acostament científic en què 

participaran els estudiants, que hauran d'incloure activitats cientificoculturals 

(conferències, visites a museus o parcs tecnològics, etc.), i proporcionar els recursos i 

el material fungible necessari per al seu desplegament. Cada projecte haurà de constar 

de quatre fases: 

 

o Presentació i teoria del projecte 
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o Desenvolupament i pràctica del projecte 

o Tractament de la informació: tècniques de comunicació i divulgació de la 

ciència  

o Presentació i exposició final de resultats  

 

 

• Facilitar a la FECYT el cronograma d'activitats cientificoculturals, incloses les visites a 

museus o centres tecnològics, i les activitats d'oci o esportives que realitzaran els 

estudiants participants durant tota la seva estada. 

 

• Designar, contractar i gestionar la participació en el programa de professors 

(universitaris i d'ensenyament secundari i professorat de suport), i responsabilitzar-se 

de la gestió i finançament de les retribucions que, si escau, els correspongui. A aquest 

efecte, ha de fer el seguiment de les tasques dels professors designats: 

 

• Equip de professors universitaris (dos per projecte d'acostament científic) 

encarregats de desenvolupar tot allò que s'ha relacionat amb el treball de 

projectes d'acostament científic: docència del mètode científic, presa de 

mostres i tècniques de treball utilitzades en el desenvolupament de projectes 

d'investigació, plantejament d'hipòtesis, anàlisi i presentació de resultats i 

conclusions. 

 

• Equip de professors d'ensenyament secundari (un professor per projecte 

d'acostament científic) que, seguint les directrius i en coordinació amb els 

professors universitaris, recordaran i repassaran els continguts teòrics 

necessaris per incrementar el rendiment acadèmic dels estudiants.  

 

• Posar a disposició del programa Campus Científics d'Estiu 2016 la logística i les 

infraestructures necessàries (laboratoris i sales de reunions, amb accés a Internet) per 

desplegar els projectes d'acostament científic previstos i per realitzar l'avaluació del 

programa (enquesta de satisfacció) que faran els estudiants en finalitzar la seva 

participació. Així mateix, ha de gestionar i facilitar l'accés d'estudiants i animadors 

científics a totes les instal·lacions del campus (esportives o d'oci, menjadors, etc). 

 

• Realitzar la contractació i gestió de la manutenció i l'allotjament dels estudiants 

participants. L'allotjament es realitza en residències, pròximes al centre en què es 

desenvolupa el projecte, i la manutenció és en règim de pensió completa, bé al lloc de 

residència, bé als serveis de menjador universitaris. Així mateix, l'entitat col·laboradora 

es responsabilitza de facilitar la gestió de la contractació de l'allotjament dels 

animadors científics assignats al projecte, que han d'acompanyar en tot moment els 

estudiants. 
 

• Realitzar la contractació i gestió dels desplaçaments interns dels participants que 

siguin necessaris per al correcte desenvolupament del programa (des dels llocs 

d’allotjament a les universitats, visites cientificoculturals, etc.). 

 

• Elaborar un informe final d'activitats, amb la descripció de les actuacions realitzades, 

les anàlisis de la seva repercussió, els resultats obtinguts i la proposta de millores per a 

futures edicions del programa i la justificació econòmica de l’activitat. 
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• Fer constar i destacar, en qualsevol mitjà o suport que sigui utilitzat per a la difusió del 

Programa Campus Científics d’Estiu, la col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport; el Ministeri d’Economia i Competitivitat; la Fundació Espanyola per a la Ciència 

i la Tecnologia, i l’Obra Social “la Caixa”. 
 
 

En particular: 

 

a) En tota mena de mitjà o suport (escrit, sonor, audiovisual o informàtic, incloent-hi 

Internet) emprat per a la difusió del programa cal fer constar de manera notòria per a 

la seva deguda identificació la condició del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, el 

Ministeri d'Economia i Competitivitat, la Fundació Espanyola per a la Ciència com a 

entitats organitzadores i l'Obra Social "la Caixa" com a entitat patrocinadora dels 

Campus Científics d'Estiu. Per aquest motiu s'han d'incloure els logotips oficials de 

totes les entitats esmentades en tots els suports de difusió que empri la URV per donar 

a conèixer l'activitat. 

 

b) En totes les seves relacions amb els mitjans de comunicació orientades a la  difusió de 

l'activitat, l'entitat col·laboradora ha de fer menció expressa del Ministeri d'Educació, 

Cultura i Esport, el Ministeri d'Economia i Competitivitat i la FECYT com a entitats 

organitzadores i l’Obra Social "la Caixa" com a entitat patrocinadora. 

 

Per part de la FECYT: 

 

• Dur a terme la coordinació general i el seguiment del projecte, en col·laboració amb el 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

 

• Designar un coordinador del projecte, que ha d'estar permanentment localitzable 

durant el temps de desenvolupament del programa. 

 

• Responsabilitzar-se de proporcionar els serveis de tutela d'estudiants per animadors 

científics especialitzats. 

 

• Facilitar a la URV la relació dels estudiants que participaran en les activitats, amb la 

seva assignació als projectes d'acostament científic corresponents, així com les dates 

de participació i les dades d’interès. 
 

• Facilitar a la URV la relació d'animadors científics responsables de l'acompanyament 

dels estudiants durant la seva participació en el programa. 

 

• Proporcionar a la URV una enquesta d'avaluació final del programa que han de 

respondre tots els estudiants. 

 

• Realitzar una aportació econòmica, en els termes i imports exposats a la clàusula 

següent.  
 

QUARTA. Aspectes financers 
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4.1. Com a contribució al finançament del programa, la FECYT es compromet a abonar a la URV 

un import màxim de tres-cents noranta-dos euros (392 €), per tots els conceptes, per estudiant 

que participi durant l’estada complerta del programa. 

 

Es considera una participació de cent vint (120) estudiants durant tota l'estada del programa; 

per tant, l'import màxim que concedeixi la FECYT perquè la URV executi els compromisos 

assumits de conformitat amb l'apartat tercer del present acord no podrà excedir d'un total de 

quaranta-set mil quaranta euros (47.040 €). A aquest efecte, en el cas que el cost final del 

projecte sigui superior a l'import finançat per la FECYT, l'entitat col·laboradora es compromet a 

assumir el finançament de l'excés sobre aquest import. Si, per contra, el cost final del projecte 

no arriba a la quantia màxima que ha de concedir la FECYT (47.040 €), només s'abonarà 

l'import justificat del projecte encara que hi hagin participat el total d'estudiants considerats 

(120). 

 

En el cas que un participant estudiant no completi el període total d'estada previst (set dies), la 

FECYT hi ha de contribuir finançant la part proporcional de l'import establert per participant 

(392 €/participant), llevat que el cost de l'allotjament i la manutenció del participant 

estudiants no sigui recuperable per a la URV, en què la FECYT assumirà el seu finançament. 

 

4.2. L'aportació realitzada per la FECYT s’ha de destinar al finançament de les despeses que 

s'ocasionin per a la realització dels compromisos de la URV que estableix l'apartat tercer 

d’aquest acord, com ara les despeses de retribució del personal professorat implicat 

(professorat universitari, d'ensenyament secundari i de suport), material fungible que s'utilitzi 

en el desenvolupament de les activitats, els costos d'activitats d'oci, les despeses de 

manutenció i allotjament dels estudiants participants i les despeses que comporti la 

contractació de qualsevol mitjà de transport utilitzat per als trasllats interns de participants i 

monitors. Així mateix, es podrà admetre com a despesa finançable el material promocional, 

sempre que tingui relació amb l'activitat i inclogui els logotips de les entitats col·laboradores 

en els termes que estableix l'apartat cinquè del present acord. 

 

4.3. En cap cas poden ser objecte de finançament els impostos indirectes que pagui la URV 

quan siguin recuperables o compensables davant la hisenda pública. 

 

4.4. La URV és responsable de la gestió dels fons aportats per la FECYT. 

 

4.5 Tal com figura al punt cinquè, l'acceptació d’aquest ajut està condicionada a l’informe 

favorable, preceptiu i vinculant del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre el 

compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de deute públic de la comunitat 

autònoma corresponent. 

 

4.6. L'abonament de l’import esmentat s’ha de fer efectiu conforme al calendari de pagaments 

següent: 

 

� A la signatura d’aquest conveni, coincidint amb la presentació dels projectes 

d’acostament científic, un import de trenta mil euros (30.000 €). 

 

- El 30 de setembre de 2016, l'import restant, d'acord amb el nombre real de 

participants. A aquests efectes, la URV ha d'aportar,  
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a)  Certificat del representant legal, conforme al model que se adjunta com a annex 1, 

en el qual consti el nombre total de participants i el període d’estada durant el 

desenvolupament del projecte, així com la certificació en què consti que les 

aportacions realitzades per la FECYT han estat destinades al finançament de les 

despeses del desenvolupament del projecte i conforme a la naturalesa establerta a 

l’apartat 3.2, així com el detall d’altres ingressos o subvencions, ajuts i recursos 

obtinguts que hagin finançat l’activitat amb indicació de l’import i la seva procedència. 
 

b) Informe final d’activitats, que incloguin la descripció d’actuacions realitzades, l’anàlisi 

de la seva repercussió, els resultats obtinguts i la proposta de millores per a futures 

edicions del programa. 
 

c) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat realitzada, que haurà d’incloure 

la documentació següent: 

 

• Una relació classificada de les despeses de l’activitat, d’acord amb el model que 

s’adjunta com a annex 2, de la descripció de la despesa realitzada, amb identificació 

del creditor, document o factura, data d’emissió, base imposable, import total, 

import d’IVA deduïble desglossat i, si s’escau, data de pagament.  
 

• Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 

amb eficàcia administrativa incorporats a la relació a què es fa referència a l’apartat 

anterior i, si s’escau, la documentació acreditativa del pagament.  
 

 

La FECYT pot dur a trerme qualsevol acció per comprovar l’efectiva realització de l’activitat i 

sol·licitar la informació addicional que estimi convenient. 

 

4.8. Qualsevol pagament s’ha de fer efectiu al compte número 0049-1877-49-2910661321 de 

Banco Santander, IBAN ES64 0049 1877 49 2910661321, del qual és titular la URV, després que 

s’hagi presentat la documentació exigida a l'apartat anterior i després del requeriment per 

escrit dels fons, d’acord amb el model adjunt a aquest acord (annex 3), en què cal fer constar 

el codi del conveni, el concepte i l'import sol·licitat. 

 

CINQUENA. Difusió i publicitat 

 

Ambdues institucions ens comprometem a destacar la mútua col·laboració en tots els mitjans 

que s'utilitzin per a la promoció i difusió del projecte. Addicionalment, ens comprometem a fer 

la màxima difusió possible del projecte, a través dels canals habituals i, en especial, a través 

d'Internet o altres suports electrònics, utilitzant els enllaços a les pàgines web d'ambdues 

institucions. 

 

Qualsevol iniciativa destinada a informar els mitjans de comunicació sobre activitats, 

conclusions o resultats relacionats amb la naturalesa d'aquest conveni ha de ser planificada i 

executada amb ple coneixement dels responsables de comunicació de la FECYT i la URV. 

 
La URV ha de fer constar i destacar, en qualsevol mitjà o suport que sigui emprat per a la 
difusió del Programa Campus Científics d'Estiu, la col·laboració del Ministeri d'Educació, 
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Cultura i Esport, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, la Fundació Espanyola per a la Ciència 
i la Tecnologia i l'Obra Social "la Caixa", i en particular: 
 
- En tota classe de mitjà o suport (escrit, sonor, audiovisual o informàtic, incloent-hi Internet) 
emprat per a la difusió del programa ha de fer constar de manera notòria per a la seva deguda 
identificació la condició del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, el Ministeri de Economia i 
Competitivitat, la Fundació Espanyola per a la Ciència com a entitats organitzadores, i l'Obra 
Social "la Caixa" com a entitat patrocinadora dels Campus Científics d'Estiu. Per aquest motiu 
s'han d'incloure els logotips oficials de totes les entitats esmentades en tots els suports de 
difusió que empri la URV per donar a conèixer l'activitat. 
 
- En totes les seves relacions amb els mitjans de comunicació orientades a la difusió de 
l'activitat, la URV ha de fer menció expressa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, el 
Ministeri d'Economia i Competitivitat i la FECYT com a entitats organitzadores, i l’Obra Social 
"la Caixa" com a entitat patrocinadora. 

 

SISENA. Comissió de seguiment  

 

S’ha de crear una comissió de seguiment, constituïda per un representant de cada entitat, que 

ha de ser designat per les parts signants del conveni. Aquesta comissió es responsabilitza de 

coordinar les accions objecte del present conveni i els diversos actors implicats, i té com a 

funcions canalitzar i supervisar les activitats que es realitzin a la seva empara, vetllar perquè es 

desenvolupin adequadament, resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir en la seva 

aplicació i interpretació, i aprovar les modificacions que siguin necessàries, per causes no 

previstes, en l'organització del projecte. 

 

La comissió de seguiment ha d’estar constituïda pels representants de cada entitat que 

exerceixin les tasques de coordinació del projecte. 

 

SETENA. Garantia de confidencialitat i protecció de dades 

 

Ambdues entitats, en el marc d’aquest conveni, ens comprometem a garantir totes les 

mesures necessàries a fi d'assegurar: 

 

 - La confidencialitat de les dades i la informació relacionades amb l'objecte del conveni que 

tinguin caràcter confidencial. 

 

- El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal que pugui ser necessari realitzar 

com a conseqüència del desenvolupament d’aquest acord, que es regeix pel que estableix la 

legislació vigent de cada entitat. 

 

La URV es considera encarregat del tractament de les dades proporcionades; en serà responsable 

i haurà de respectar el caràcter confidencial de tota la informació que es faciliti o a la qual tingui 

accés, per raó o com a conseqüència del desenvolupament del servei objecte del conveni. La 

informació es considera confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada ni 

emprada per a fins aliens a aquest. 

 

Així mateix, la URV és responsable del compliment de les obligacions de confidencialitat del 

personal al seu servei que presta els serveis objecte del conveni. 
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La URV s'obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament, amb relació a les 

dades personals a les quals tingui accés durant la vigència del conveni. Sense perjudici d’això, la 

URV, en el compliment de les seves obligacions, es compromet a: 

 

• Observar i adoptar les mesures de seguretat necessàries per assegurar la confidencialitat i 

integritat de les dades a les quals tingui accés, per tal d’evitar-ne l’alteració, divulgació, pèrdua, 

tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades. 

 

• En cap cas, cedir a tercers les dades de caràcter personal a què tingui accés, ni tan sols a efectes 

de la seva conservació, llevat dels supòsits que sigui necessari per al compliment de les 

obligacions objecte de contractació. 

 

• Finalitzades les prestacions objecte del conveni, destruir o retornar les dades de caràcter 

personal. 

En qualsevol cas, i durant el desenvolupament de la prestació del servei, el personal de la URV 

podrà tenir accés a fitxers amb dades de caràcter personal amb la finalitat de la gestió d'ajuts, 

concursos i beques organitzats per la FECYT per a la promoció, difusió i divulgació científica, així 

com finançament per a projectes de caràcter científic i tecnològic, i nivell de seguretat mitjà, 

recollides legalment i degudament inscrits a l'Agència de Protecció de Dades. La FECYT és la 

responsable d’aquests fitxers i, en virtut del conveni, la FECYT autoritza i delega el seu tractament 

a la URV, per a l'adequada prestació dels serveis objecte del present conveni. 

 

La URV ha d'aplicar a les dades contingudes en els fitxers les mesures de seguretat establertes 

reglamentàriament al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 

de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

Si l'entitat col·laboradora subcontracta parcialment al seu torn, amb un altre tercer, el servei 

objecte del conveni, aquest tercer estarà obligat al seu torn a complir el que estableixen les 

presents clàusules de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal. 

 

En els casos en què per a la prestació dels serveis contractats la URV faciliti dades personals que 

prèviament hagi posat a la seva disposició el responsable del fitxer a entitats la intervenció de les 

quals sigui necessària per complir el que estableix el conveni, aquestes entitats es veuran 

sotmeses a les mateixes regles de protecció de dades i confidencialitat que l'encarregat de 

tractament. No obstant això, abans que la URV faciliti les dades a aquestes entitats, aquest ha de 

comptar amb l'autorització expressa del responsable del fitxer i regular aquesta relació d'acord 

amb les exigències de l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal. 

 

En els casos en què els titulars de les dades exercitin els seus drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació o oposició davant la URV, aquest ha de traslladar l'esmentada sol·licitud, en el termini 

màxim de tres dies, al responsable del fitxer, a fi que pel mateix es resolgui en els terminis 

establerts per la normativa vigent. 
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La URV ha de conservar les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés per raó del 

servei prestat, així com qualsevol suport o document en què constin, durant el temps en què 

estigui vigent aquest servei o perquè així vingui disposat per llei. Finalitzat aquest, ha de retornar 

o, si escau, destruir aquestes dades o suports. 

 

 

La URV es compromet a complir amb les obligacions establertes en aquest document, així com en 

el conveni i en la normativa vigent, en relació amb el present encàrrec de tractament. D’acord 

amb el que estableix l'article 12.4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal i l’article 20.3 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 

s'aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta llei, l'encarregat de tractament ha de ser 

considerat responsable del tractament en el cas que destini les dades a altres finalitats, les 

comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present document, i ha de respondre de les 

infraccions en què hagi incorregut personalment. 

VUITENA. Presa d’imatges 

La URV es compromet que la presa d’imatges feta pel personal propi d’aquesta entitat o per 

qualsevol persona o mitjà de comunicació autoritzat per aquesta s’utilitzi en el marc del Programa 

Campus Científics d’Estiu 2016 i que en cap cas es facin servir amb finalitats diferents a l’objecte 

d’aquest conveni. 

 

NOVENA. Causes de resolució  

 

Aquest conveni es pot resoldre per alguna de les raons següents: 

 

• Mutu acord de la parts. 

 

• Incompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules que s’hi 

estableixen. 

 

• Decisió de qualsevol de les parts, si sobrevenen causes que impedeixen o dificulten de 

forma significativa l'execució del conveni, i sempre que es comuniqui per escrit a l'altra 

part amb l'antelació suficient. 
 

DESENA. Naturalesa i jurisdicció 

 

Aquest conveni té naturalesa jurídica privada. La resolució de les controvèrsies que puguin 

plantejar-se en relació amb la seva interpretació, modificació, compliment, efectes i resolució 

s’ha de fer de mutu acord per les parts. Si això no és possible, ambdues parts acordem 

sotmetre'ns als jutjats i tribunals de justícia de Madrid. 

 

 

 

I, en prova de conformitat, les parts signem aquest conveni, en llengua catalana i llengua 

castellana. 
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El director general de la FECYT   El rector de la URV 

 

 

 

 

Sr. Jose Ignacio Fernandez Vera                          Sr. Josep Anton Ferré Vidal  
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