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DECLARACIÓ CONJUNTA D'INTENCIONS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI I L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA RESPECTE AL PROJECTE DE 
CLOUD COMPUTING CENTER 

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 65/2010, de 
18 de maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010) que representa aquesta 
institució en virtut de 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 mar (DOGC 
6100, de 2 d'abril de 2012). La URV té el seu domicili al carrer de l'Escorxador, 
s/n, codi postal 43003 de Tarragona i el seu NIF és Q-9350003-A. 

I de l'altra, el Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova, alcalde de Tarragona i 
president de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City (en endavant 
FTSMC). L'Ajuntament cJe Tarragona té el seu domicili a la Plaw de la Font, núm. 
1, codi postal 43003 de Tarragona i el seu CIF és P4315000B i la FTSMC té el seu 
domicili social a LG Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, codi postal 43007 
de Tarragona i el seu NIF és G-55590368. 

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

ANTECEDENTS 

1. La URV i l'Ajuntament de Tarragona van decidir, en el marc de la Comissió 
Mixta URV-Ajuntament de Tarragona, estudiar la viabilitat d'un projecte de Cloud 
Computing Center, que agrupés en un mateix espai els servidors de la Universitat 
i de l'Ajuntament, veient les possibilitats d'explotació conjunta dels serveis que 
potencialrnent podria oferir en el marc del projecte Tarragona Smart 
Mediterranean City. 



2. Que per donar compliment a aquest Acord s'ha constituYt un grup de treball ad 
hoc conformat pel Sr. Lluis Ariño per part de la URV, el Sr. Julio Español per part 
de l'Ajuntament de Tarragona i el Sr. Santiago Castellá per part de la Fundació 
TSMC. 

DECLARACIÓ 

Que, assabentats puntualment ambdues parts de la tasca iniciada per aquest grup 
de treball ad hoc, manifestem la voluntat de donar-li continuYtat i instem el grup 
de treball a desenvolupar les actuacions i els contactes pertinents, en el seu ámbit 
d'actuacions, perqué presenti les primeres conclusions en la propera reunió de la 
Comissió Mixta URV-Ajuntament de Tarragona. 

1, en prova de conformitat, signem aquest document per duplicat, en el lloc i la 
data esmentats més avall. 

Tarragona, 21 de maig de 2014 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 

L'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona 
i president de la Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean City 
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