
nveni d'associació per a Fexecució de rojec 
'Estudi de la microbiota de bacteris lachcs aiflats de fermentacions  

s var e 	stc 	u esce n nies con ro a  

Consta en el present document el conveni d'associació per a l'execució de projecte de recerca 
aplicada entre: 

1) FRANCESC XAVIER GRAU I VIDAL, de nacionalitat espanyola, rector de la 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (en endavant, URV) en virtut del seu 
nomenament pel Decret 65/2010, de 18 de maig (DOGC núm. 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 núm. 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord 
GOV/23/2012, de 27 de març de 2012 (DOGC núm. 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. 

2) PEDRO ATILIO COTILLO ZEGARRA, de nacionalitat peruana, identificat amb DNI 
07941600, rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (en 
endavant, UNMSM), que actua com a representant legal segons la Resolució rectoral 
núm. 02598-R-11, de data 30 de maig de 2011. La UNMSM té el domicili al carrer 
Germán Amézaga, 375, Lima 1, i la seva RUC és 2014809228205.2011. 

En els termes i condicions següents: 

ESTATUTS 

Article 1. OBJECTE DEL CONVENI 
Aquest conveni d'associació té com a objecte establir els drets i les obligacions que contraiem 
cadascun dels signants per executar el projecte de recerca aplicada anomenat "Estudi de la 
microbiota de bacteris láctics aTIlats de fermentacions espontánies i controlades a partir de dues 
varietats de Capsicum frustescens procedents de la Región Loreto", contracte núm. 230-FINCyT-
IA-2013, presentat al concurs Investigación Aplicada 2013 convocat pel Fondo para la 
Innovación, Ciencia y Tecnología (en endavant, FINCyT). 

Article 2. DESIGNACIÓ DE L'ENTITAT SOL.LICITANT 
Les parts acordem, en virtut d'aquest conveni, que l'entitat sol•licitant és la UNMSM, que compta 
amb el suport de totes les entitats associades, les quals declaren que coneixen el projecte 
presentat i les bases del concurs Investigación Aplicada 2013 convocat pel FINCyT i que hi estan 
d'acord. 

Article 3. PARTICIPACIÓ I RESPONSABILITAT 
Les parts hem de participar dels drets i obligacions assumits per complir el conveni d'adjudicació 

acio de recursos no reemborsables (RNR) que se subscriu amb Investigación Aplicada 2013 convocat 
peI FINCyT, i hem de dividir la nostra responsabilitat per concepte d'aportacions d'acord amb el 

se üent: 

Entitat 

Aportació 
no 

monetária 

 Aportacio 
monetária Percentatge 

S/. S/. 
Entitat sol.licitant 65,580.00 0.00 16.443 

Entitat associada URV 
(cal completar-ho per a cada entitat associada) 

5,500.00 0.00 1.379 

RNR — FINCyT  	327,750.00 82.178 
Total 71,080.00 327,750.00 100.00 

En aquest model general de conveni cal mantenir les cláusules obligatóries; la resta está subjecta a variació, d'acord amb el 
requeriment de l'entitat sollicitant i de les entitats associades. Totes les entitats participants han de signar en un sol exemplar. 
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Article 4. RESPONSABILITAT DAVANT DE DANYS PRODUiTS AL MEDI AMBIENT (cláusula 
obligatória) 
Les parts ens obliguem solidáriament a implementar les mesures necessáries per preveure 
qualsevol impacte nociu al medi ambient en l'execució del projecte. 

En cas que l'execució del projecte causi algun dany al medi ambient, les parts acordem i 
reconeixem que el FINCyT no és responsable directe ni indirecte dels eventuals danys causats, 
ni de les faltes administratives o de qualsevol altra mena que es puguin generar, ja que la seva 
intervenció només és per al finançament del projecte. 

Article 5. DISTRIBUCIÓ D'UTILITATS I PROPIETAT DE BÉNS ADQUIRITS 
Amb les aportacions financeres recaptades, tant de les parts com del FINCyT, s'adquiriran béns, 
que en finalitzar l'execució del conveni d'adjudicació de RNR es distribuiran d'acord amb el detall 
següent: 

- Termociclador a temps real, en propietat d'UNMSM. 

Article 6. CONFIDENCIALITAT 
Cada part es compromet a no divulgar ni publicar sense la prévia autorització escrita de l'altra 
part, i de qualsevol manera que sigui, les informacions científiques o técniques que hagi pogut 
rebre de l'altra part durant la realització del projecte, sempre que aquestes informacions no hagin 
estat protegides o no hagin entrat a formar part del domini públic. Aquest compromís continua 
vigent mentre sigui vigent el present conveni i cinc anys després d'una ruptura anticipada o 
després del seu venciment. 

Aquesta estipulació queda sense efecte si la part implicada pot provar: 
- que ja coneixia aquestes informacions abans de l'entrada en vigor del conveni 
- que aquestes informacions van ser objecte d'una publicació o d'una comunicació, o que ja 

pertanyen al domini públic 

Qualsevol derogació d'aquesta obligació de confidencialitat s'ha de dur a terme de comú acord i 
s'ha de sotmetre a l'aprovació dels representants de les parts. Tanmateix, les parts podem 
comunicar aquestes informacions a tercers amb la finalitat de satisfer els propis requeriments de 
recerca, sota reserva d'obligar-los a observar les mateixes condicions de confidencialitat. 

Les parts acordem que les disposicions d'aquest article no han d'interferir l'eventual registre 
d'una sol.licitud de patent, ni l'obligació dels investigadors de presentar un informe periódic 
d'activitats d'acord amb les Ileis relacionades amb la propietat 

Article 7. PUBLICACIONS 
Totes les obres i publicacions o qualsevol publicitat relacionades amb la posada en marxa del 

acio ojecte s'han de presentar com una col.laboració entre les parts. A més, tota publicació o 
rnunicació científica resultant d'aquesta col.laboració ha d'incloure de manera clara el nom i el 

ip de les parts, així com el nom dels investigadors corresponents. 

an 	ualsevol publicació o comunicació d'informació, de resultats o de tecnologia que generi el 
projecte ha de ser comunicada per escrit per ambdues parts durant la vigéncia d'aquest conveni i 
tres anys després que finalitzi. 

Article 8. PROPIETAT INTEL.LECTUAL 
Les tecnologies, els métodes, la perícia i les dades de tota mena posats a la disposició d'una part 
per a l'altra per al compliment del projecte continuen sent de propietat exclusiva de les parts i 
només poden donar lloc a publicacions, en la forma que sigui, després de l'acord explícit del 
posse'idor dels drets. 

Els coneixements o resultats provinents del projecte que puguin ser protegits (patents, marques, 
drets d'autor, etc.) davant INDECOPI pertanyen en un 100% a l'entitat sol.licitant. 
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Les parts establim de comú acord que les despeses que causin els trámits per resitrar les 
patents o els secrets industrials respectius han de ser assumits en funció dels percentatges del 
parágraf anterior. 

Les parts hem d'establir de comú acord les modalitats de gestió en matéria de propietat industrial 
en matéria de valorització. 

Si per qualsevol raó una de les parts renuncia a presentar la sol.licitud de patent o secret 
industrial, o un altre títol de protecció, ha d'informar, per compte propi o a requeriment notarial de 
l'altra part, per la mateixa via sobre tal decisió dins dels deu dies naturals del requeriment. La 
falta de resposta dins d'aquest període té els mateixos efectes que una renúncia expressa. 

La part interessada a presentar la sollicitud davant l'INDECOPI pot adquirir els drets i presentar 
patent al seu nom, assumint les despeses administratives respectives. La part que va desistir la 
es compromet a signar tots els documents que siguin necessaris per fer la inscripció de l'altra 
part que estigui interessada en aquesta titularitat. 

D'altra banda, les parts ens comprometem: 

- A esmentar els noms dels inventors (tret que s'hi oposin per escrit) a les sollicituds de patent o 
d'un altre títol de protecció presentades davant l'INDECOPI, d'acord amb les disposicions legals 
vigents. 

A fer que el personal respectiu esmentat com a inventor atorgui les facultats i facilitats 
necessáries per a la signatura i compleixi amb totes les formalitats necessáries per al dipósit, la 
conservació i la defensa de les susdites parts. 

L'entitat sol.licitant o entitat associada pot usar la informació del projecte per dur a terme 
activitats diverses de recerca i educació. Qualsevol millora a la tecnologia esmentada ha de ser 
comunicada pel seu titular a l'entitat o entitats que l'usin. 

L'ús d'aquesta tecnologia pot ser concedit a títol gratuTt o onerós pel seu titular. 

Article 9. EXPLOTACIÓ ECONÓMICA 
Les parts acordem que correspon a la UNMSM l'explotació comercial del saber fer desenvolupat 
en el projecte "Estudi de la microbiota de bacteris láctics aTIlats de fermentacions espontánies i 
controlades a partir de dues varietats de Capsicum frustescens procedents de la Región Loreto", 
contracte núm. 230-FINCyT-IA-2013. 

Article 10. ÓRGANS EXECUTIUS 
Als efectes d'aquest conveni, els órgans executius són el directori i la coordinació general del 
projecte. 

Article 11. FACULTATS DEL DIRECTORI 
I directori ha d'estar conformat per un representant de cadascuna de les parts. En concret, els 

epresentants del conveni de col.laboració que integren el directori són: 

Per la UNMSM 
Dra . Amparo Iris Zavaleta Pesantes (coordinadora general del projecte) 
Mg. Elisabeth Liz Chávez Hidalgo (Investigadora) 

Per la URV 
Sr. Albert Mas Baron 

El directori está presidit per la Dra. Amparo Iris Zavaleta Pesantes, coordinadora general del 
projecte, i té com a secretária del projecte la Mg. Elizabeth Liz Chávez Hidalgo. 

El directori és l'órgan de decisió i administració superior i té la máxima autoritat. Li corresponen 
les decisions de més importáncia en la gestió de l'associació per a l'execució del projecte. 
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Els assumptes que obligatóriament cal sotmetre a coneixement i decisió del directori són, entre 
d'altres, els següents: 
• Dur a terme les sessions periódiques per intercanviar informació sobre el desenvolupament 

del projecte. 
• Examinar i aprovar els documents relacionats amb l'execució técnica i financera del projecte. 
• Decidir sobre la proposta de canvis relacionats amb l'execució del projecte, en cas que n'hi 

hagi. 
• Remetre al FINCyT els informes que sustentin els canvis proposats per a la seva 

corresponent aprovació. 
• Avaluar el compliment de les activitats i fites i l'assoliment dels resultats del projecte. 
• Decidir sobre la distribució de les utilitats, en cas que n'hi hagi. 

La coordinadora general del projecte ha de ser el nexe entre el directori del conveni i el FINCyT. 
Les facultats conferides a la coordinadora general del projecte són: 

1. És responsable de gestionar el projecte. 
2. És responsable de presentar els informes técnics i financers a FINCyT. 
3. És l'encarregada que es compleixi amb l'execució del projecte segons el cronograma. 

Article 12. CONVOCATÓRIA A SESSIONS 

De les sessions ordináries 
El president del directori ha de convocar una sessió ordinária dues vegades l'any: la primera per 
avaluar i aprovar el pla operatiu i el pressupost anual del projecte, i la segona per avaluar les 
activitats desenvolupades per al compliment del conveni d'adjudicació de RNR subscrit amb el 
FINCyT. La convocatória per a aquestes sessions s'ha de fer amb quinze (15) dies d'antelació, 
adjuntant-hi l'ordre del dia corresponent. 

De les sessions extraordináries 
Les sessions extraordináries poden ser sol.licitades al president del directori per qualsevol 
membre del directori que compti amb el suport de la majoria simple. La convocatória l'ha de dur a 
terme el president del directori, almenys amb cinc (5) dies d'antelació, i quan hi hagi temes que 
mereixin ser tractats al ple del directori. 

Article 13. QUÓRUM D'ASSISTÉNCIA 
Per dur a terme una sessió del directori cal que hi siguin presents almenys la meitat més un dels 
membres. 

Article 14. ACORDS 
Els acords del directori es prenen preferentment per consens; en cas que sigui necessari, s'ha de 
fer una votació i prendre l'acord per majoria simple. 

Article 15. ACTES 
Els acords del directori han de ser consignats en actes, que cal recollir en un Ilibre legalitzat 
davant notari públic. Les actes han d'expressar la data, l'hora i el lloc de celebració i el nom dels va 	' 

00) assistents, en cas que s'hagi dut a terme la sessió; la forma i circumstáncies en qué es van 
doptar els acords, en cas que no s'hagi dut a terme la sessió; i els assumptes tractats, els 
cords adoptats, el nombre de vots emesos i les constáncies que vulguin deixar els membres del 
irectori, en qualsevol cas. 

Les actes han de ser signades pels integrants del directori, tenen validesa legal i els acords que 
recullen es poden dur a terme des del moment que són signades. Les actes s'han de signar en 
un termini máxim de deu dies útils següents a la data de la sessió. 

Article 16. VIGÉNCIA DEL CONVENI D'ASSOCIACIÓ 
La durada del conveni d'associació está limitada al termini de trenta-sis mesos, que és el període 
d'execució del projecte, més sis mesos addicionals per concretar el procés de tancament del 
projecte. 

Article 17. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
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ILíOóTl 
Rector 

UNMSM 

Dr. P 

En cas que qualsevol de les parts incompleixi les obligacions que Ii corresponen en virtut 
d'aquest conveni, els investigadors implicats han d'assumir els danys i perjudicis que generi 
l'incompliment. 

Article 18. DOMICILI COMÚ DE LES PARTS 
Les parts acordem assenyalar com a domicili comú la Facultat de Farmácia i Bioquímica, 
Departament de Bioquímica, tercer pis, Jr. Puno 1002, Lima Cercado, on s'ha de rebre tota la 
correspondéncia referida a l'execució del projecte denominat "Estudi de la microbiota de bacteris 
láctics aTIlats de fermentacions espontánies i controlades a partir de dues varietats de Capsícum 
frustescens procedents de la Región Loreto", contracte núm. 230-FINCyT-IA-2013. 

Les parts ens sotmetem a la jurisdicció dels jutges de Lima per a tots els efectes d'aquest 
conveni. 

Signant el present en senyal de conformitat el 2 de desembre de 2013. 

Signatures legalitzades dels qui subscrivim 

Dr. FRANCESC XAVIER GRAU I VIDAL 

Rector 

URV 
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