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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
L'AJUNTAMENT DE CASERES (TERRA ALTA) 

REUNITS 

D'una part, la Universitat Rovira i Virgili, amb seu a Tarragona, carrer de l'Escorxador, 
s/n, codi postal 43003, CIF Q-9350003-A, representada pel rector, Dr. Francesc Xavier 
Grau Vidal, en virtut del seu nomenament pel Decret 65/2010, de 18 de maig (DOGC 
5634, de 21 de maig de 2010), que representa aquesta institució d'acord amb les 
competéncies 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 maw de 2012 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). 

I d'una altra, l'Ajuntament del municipi de Caseres, amb seu a Caseres, Plaw 
d'Espanya, 4, 43787, OF P4304200A, representat pel senyor Josep Maria Peris i 
Ferrer com a alcalde, en virtut de les competéncies conferides pel cárrec. 

Totes dues parts ens reconeixem la capacitat legal necessária i suficient per establir 
aquest conveni. 

ANTECEDENTS 

És desig compartit de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Caseres establir 
unes relacions de col.laboració entre totes dues institucions. 

Així doncs, formalitzem el present conveni d'acord amb les següents: 

CLÁUSULES 

1. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Caseres tenen interés a col•laborar 
en ámbits d'interés comú. 

2. Per tal de portar a terme les activitats esmentades a la primera cláusula, totes dues 
entitats hi assignaran una suma adequada per cobrir-les, en funció de les 
disponibilitats pressupostáries. 

3. Totes dues institucions ens comprometem a intercanviar informació sobre les 
activitats d'interés mutu que cadascuna porti a terme a través dels mecanismes que 
s'estableixin amb aquesta finalitat. 
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Dr. Jordi Diloli Fons, professor del Departament d'História i História de l'Art de la 
URV i investigador principal del Grup de Recerca Seminari de Protohistória i 
Arqueologia (GRESEPIA); per part de l'Ajuntament de Caseres, l'interlocutor será la 
Sra. Eva López Martell, Regidora de Cultura. A més, aquestes persones també 
vetllaran per l'execució correcta dels ámbits de col•laboració. 

5. Les árees preferents de col.laboració són: história, arqueologia, patrimoni, 
antropologia, etnologia, turisme i aquelles activitat culturals o científiques que es 
considerin adequades i que tinguin com a territori d'estudi el municipi de Caseres. 

6. Un dels ámbits específics de col.laboració ha de ser l'estudi dels jaciments 
arqueológics del terme, preveient la seva excavació, consolidació i la socialització 
dels resultats, a través de les infraestructures necessáries. El municipi de Caseres 
aportará els recursos económics necessaris per tal de portar a terme aquestes 
actuacions. 

7. S'establirá també la forma en qué els resultats d'aquests treballs puguin formar 
part de cursos, seminaris, exposicions i altres activitats que es considerin oportunes 
per part de les dues institucions. 

8. El present conveni será vigent des del moment de la signatura i tindrá una durada 
de tres anys, prorrogables automáticament per períodes anyals. 

9. Qualsevol de les parts pot denunciar el present conven i cornunicant-ho per escrit 
a l'altra amb sis mesos d'anticipació. En tots els casos s'hauran de finalitzar totes les 
tasques i compromisos previstos en els convenis específics vigents en el moment de 
la denúncia o modificació del present acord. 

10. En supósit de litigi entre les parts, discrepáncia 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 
competéncia dels jutjats i tribunals de Tarragona. 

11. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits 
per la legislació sobre protecció de dades de carácter personal. Les parts ens 
comprometem a respectar la legislació sobre protecció de dades de carácter 
personal en tot alló que sigui d'aplicació a la informació objecte d'aquest conveni. 

1, en prova de conformitat i acceptació, signem el present conveni per cluplicat en 
catalá, al lloc i a la data esmentats més avall. 

Dr. Fran 	avier 	Vidal 
Rector 
Tarragona, 2 de maig de 2014 Caseres, 
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