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ADDENDA AL CONVENI ESPECIFIC DE MOBILITAT ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA 
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONDMICS 

PARTS 

D'una part, el Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) en virtut 
del seu nomenament pel Decret 85/2010, de 18 de maig (DOGC 5834, de 21 de maig de 2010), que representa 
aquesta instituciá d'acord amb les competéncies que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel 
Decret 202/2093, de 28 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat per l'Acord de 
G0V/23/2012, de 27 de marg de 2012 (0000 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 0-9350003-A. 

I de l'altra, el Sr, Jiang Yumei, degá de International Business School de la Southwestern University of Finance 
and Economics (en endavant, SWIJFE), en virtut del seu nomenament pel president de la lJniversitat en data 1B de 
maig de 2011. La SWUFE té el domicili a Chengdu, Sichuan, codi postal 	611130 (Xina) i el seu NIF és 510195450721388. 

Els representants de cada part ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessária per a aquest acte. 

EXPDSEM 

Primer. 
Oue en data 20 de maig de 2011 es va signar el conveni específic de mobilitat entre la URV i la SWIJFE. 

Segan. 
Hue en el punt 111 de l'Acordern de l'esmentat conveni es faculta a les parts perqué recomanem 

formalment la seva modificació o interrupció, 

Tercer. Elue les parts proposem i acordem la modificació del Punt II de l'ACORDEM, 7 del conveni, 

ACORDEM 

Primer. 
Modificar l'ACORDEM 7 del conveni específic de mobilitat entre la URV i la SWLIFE. signat el 20 de maig 

de 2011, pel redactat següent: 
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Tarragona, 

Dr. Francesc Xavier Grau Vidal 
El rector de la liniversitat Ravira i Virgili 

"Totes dues universitats ens comprometem a facilitar l'intercanvi d'estudiants a nivell de grau, postgrau i/o 

doctorat, d'acord amb la següent taula: 

Aquest acord tindrá efecte a partir del curs 7113-2014". 

Segon. La resta de cláusules del conveni resten vigents. 

I, en prova de conformitat, les parts signem aquest acord de modificació per triplicat, en catalá, anglés i xinés, 
els representants de la LIRV i de SNIUFE, respectivament, en el lloc i la data esmentats més avall. En cas de 

qualsevol discrepancia, preval la versió anglesa. 

Dr. lang Yumei 	 ig5 	 b(q-1}11 
El Degá de School of Inter 	ional Business de la Southwestern 

liniversity 
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