
UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI 

UNIVERSITY of the 

WESTERN CAPE 

CONVENI ESPECÍFIC DE MOBILITAT ENTRE 
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CAPE 

REUNITS 

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 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 mar (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. 

I de l'altra, el Prof. Brian O'Connell, rector i viceconseller de la University of the 
Western Cape (endavant UWC). La UWC té domicili a Bellville (SudAfrica). 

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

EXPOSEM 

Que és el nostre desig fomentar la investigació i els programes educatius i de 
mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i técnic, així com dels 
estudiants entre les dues institucions, i regular-ne el funcionament, amb 
l'objectiu de servir a interés mutu de totes dues institucions. 

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

CLÁUSULES 

Primera.- Mobilitat del personal docent i investigador (PDI) i del personal 
administratiu i técnic (PAS) 

1.Cada universitat acceptará un máxim de 4 PDI i 2 PAS de l'altra per any 
académic. Aquesta cláusula entrará en vigor a partir de l'any 2014. 
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2.Per períodes de tres anys académics ambdues institucions procurarem equilibrar 
el flux del PDI i del PAS que són objecte de l'intercanvi. 

3.Ambdues institucions facilitarem informació sobre l'allotjament al PDI i al PAS 
que participin en l'intercanvi. L'allotjament i altres despeses de la mobilitat aniran 
a cárrec de les persones subjectes a mobilitat, excepte quan s'hagi acordat un 
altre tipus de finanament. 

4.A la institució receptora, el PDI i PAS visitant tindrá el mateix accés als serveis 
que els professors/investigadors de la própia institució, sempre que aquests siguin 
necessaris per a l'activitat que constitueix l'objecte de l'intercanvi. 

5.EI personal que participa en programes de mobilitat en el marc d'aquest 
intercanvi ha de contractar una assegurana de salut. 

6.De la mateixa manera, també ha de subscriure una pólissa de responsabilitat 
civil. 

Segona.- Mobilitat d'estudiants 

7. Per any académic, les universitats estem d'acord a acceptar un máxim de 
cluatre estudiants de l'ámbit de la Química, per un període máxim de 6 mesos 
cada un. Aquesta cláusula entrará en vigor a partir de l'any académic 2014. 

8. Totes dues institucions ens comprometem a intentar equilibrar els fluxos de 
mobilitat d'estudiants. 

9. En el marc d'aquest acord, els estudiants han d' inscriure i pagar la matrícula i 
els crédits, en cas que sigui necessari, a la seva universitat d'origen i les taxes de 
sol.licitud i registre de la institució amfitriona. 

10. Totes dues institucions assumim la responsabilitat de seleccionar els 
estudiants que es beneficiaran de la mobilitat en el marc d'aquest conveni. Els 
estudiants que participen en aquests intercanvis seran estudiants de máster i de 
doctorat. 

11. Quatre mesos abans de inici del període académic de cada curs, cadascuna 
de les institucions ha de comunicar a l'altra el nom dels estudiants d'intercanvi i 
la durada de l'estada i ha de presentar un resum de les activitats programades. 

12. Totes dues institucions hem de facilitar la documentació necessária per al bon 
desenvolupament dels estudis i la seva equiparació posterior i hem d'oferir un 
programa d'estudis adequat per als estudiants d'intercanvi. Els coordinadors de 
mobilitat de cada titulació han d'aconsellar i ajudar els estudiants. Aquests 
programes d'estudis han de tenir fixat un sistema d'avaluació. Cada institució ha 
de comptar amb un responsable institucional que s'encarregui del funcionament 
general de l'acord. 



13. L'equiparació dels estudis realitzats pels estudiants en el marc d'aquest acord 
es regula aplicant la Normativa d'equiparació d'estudis per a estudiants que 
participen en programes de mobilitat vigent a la universitat d'origen i a la URV. Si 
escau, poden establir-se acords addicionals sobre altres aspectes de l'equiparació 
d'estudis. 

14. En tots els casos previstos anteriorment, totes dues institucions hem de facilitar 
informació sobre allotjament als estudiants d'intercanvi. Les despeses 
d'allotjament i les altres derivades de la mobilitat van a cárrec dels estudiants, 
Ilevat que s'expliciti un altre finanament. 

15. En la institució de destinació, els estudiants tindran accés als serveis adrewts 
als estudiants en idéntiques condícions que els estudiants de la institució 
d'acollida. Així mateíx, els estudiants acceptaran les normes i regulacions de la 
institució d'acollida. 

16. Totes dues institucions hem de facilitar la integració dels estucliants que 
acollim en la mesura que sigui possible. 

17. Els estudiants que participin en la mobilitat en el marc d'aquest conveni han 
d'acreditar la cobertura de la seva assisténcia sanitária subscrivint la pólissa 
d'assegurances pertinent o presentant un document equivalent. Aquests estudiants 
també han d'acreditar una assegurana de responsabilitat civil. 

18. Cada institució ha de designar una persona que s'encarregui de l'execució 
correcta de l'acord. 

19. Ambdues institucions ens comprometem a estudiar les possibilitats futures per 
a la realització de programes comuns de recerca i intercanvi de personal docent. 

Tercera.- Vigéncia i durada 

20. Aquest acord entrará en vigor en la data de la signatura per ambdues parts, 
tindrá una durada de tres anys i será renovable tácitament per períodes iguals. 
Estará en vigor fins que una o ambdues parts demanem formalment la seva 
modificació o interrupció. Qualsevol modificació o interrupció no ha d'afectar els 
treballs que s'estiguin duent a terme. 

Quarta. Resolució de confl ictes 

21. Els signants hem de dirimir de comú acord qualsevol dubte o controvérsia 
respecte d'aquest conveni per mitjá d'una negociació consensual. En el cas que 
l'acord no sigui possible, els signants sotmetrem les divergéncies pel que fa a la 
interpretació o el compliment d'aquest conveni a un altre mitjá de solució que 
determinem de comú acord. 

Cinquena. Protecció de dades 

22. 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. 

Corn a prova de conformitat, els representants de la Universitat Rovira i Virgili i 
la University of the Western Cape, signem aquest document per duplicat, en 
catalá i en anglés. 

Tarragona, Ckpoi .4114 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 

RSITAT 

I VIRGILI 

ORAT 

El rector de la 
University of the Western Cape 
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