
MEMORÁNDUM D'ENTESA ENTRE LA GRIFFITH UNIVERSITY I, 
LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA FUNDACIÓ REGO / EL 

CENTRE D'ESTUDIS SUPERIORS DE L'AVIACIÓ 

PARTS 

D'una part, el professor Ian O'Connor, vicecanceller i president de la Griffith University, en virtut de 
la designació del Consell de la Griffith University el 17 de gener de 2005. La Griffith University té la 
seu a 170 Kessels Road, Nathan, Queensland, 4211 Austrália, i el seu número d'identificació fiscal és 
78 106 094. 

I de l'altra, el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, 
URV), en virtut del Decret 65/2010, de 18 de maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010), que 
representa aquesta institució en virtut de les competéncies establertes a l'article 66 de l'Estatut de la 
URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003), i 
rnodificat amb l'Acord GOV/23/2012, de 27 de mar9 de 2012 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La 
URV té la seu a Tarragona, al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003, i el seu número 
d'identificació fiscal és Q-9350003-A. 

1 el Sr. Ricard Font i Hereu, president de la Fundació Rego/el Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació 
(en endavant, REGO/CESDA), en virtut de l'acord del Patronat de la Fundació, de 15 de juliol de 
2011, arnb l'autorització del notari públic de Barcelona Sr. Joan Rúbies Mallol, de 20 de setembre de 
2011, amb el número 3685 del seu protocol, inscrita al registre corresponent. REGO/CESDA té la seu 
a Campus Aeronáutic de Reus, a la carretera Aeroport, s/n, codi postal 43200, i el seu número 
d' identificació fiscal és G-43498674. 

ANTECEDENTS 

1. Les parts, com a institucions compromeses amb la formació superior, considerem que es pot derivar 
un benefici mutu de la interacció académica, l'intercanvi cultural, la investigació cooperativa i altres 
formes de col.laboració académica. 

2. REGO/CESDA és un centre adscrit (en trámit) a la URV. 

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

CLÁUSULES 

	

1. 	Les parts considerern desitjables i factibles les árees de cooperació segilents: 

(i) Intercanvi d'estudiants i membres del personal académic. 
(ii) Recerca en col.laboració i intercanvi possible de treballs académics. 
(iii) Assisténcia mútua en la preparació de seminaris, conferéncies i tallers. 
(iv) Intercanvi de materials de publicació académica i altra informació. 
(v) Cooperació en projectes de formació per a determinades árees de desenvolupament. 
(vi) Implementació d'acords entre institucions que impliquen crédits per a estudis 

realitzats préviament. 
(vii) Oportunitats per a altres formes de cooperació, com ara la realització de cursos amb 

certificació i sense. 

	

2. 	Les parts bern de considerar amb més deteniment els termes de les árees específiques de 
cooperació, que hem d'acordar per escrit abans d' iniciar una activitat determinada. 
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3. En particular, les parts volem centrar-nos en l'área dels estudis d'Aviació i la formació de 
cadets. 

4. Qualsevol programa específic está subjecte al consentiment mutu, a la disponibilitat de fons i 
a l'aprovació de les parts. 

5. Les parts acordem que aquest memorándum d'entesa no és un acord jurídic formal que dóna 
lloc a una relació jurídica, drets, obligacions i conseqhéncies, sinó que és només una expressió 
definida i un registre del propósit de les parts, que nornés hi estem obligades per honor. 

6. Aquest memorándum d'entesa entra en vigor, per un període de cinc (5) anys, a partir de la 
data de la signatura, i pot renovar-se per cinc (5) anys més amb el consentiment mutu 
d'ambdues parts. Aquest memorándum pot esmenar-se o modificar-se en qualsevol moment 
amb el consentiment mutu de les institucions cooperants. Qualsevol de les parts pot rescindir-
lo quan vulgui mitjançant una notificació escrita a l'altra part amb una antelació de sis (6) 
mesos. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest memorándum d'entesa, les parts el signem 
per triplicat en anglés i catalá. 
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Rector 
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