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CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) I 
LA FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÁRIA PERE VIRGILI 
(IISPV) PER A LA DISTRIBUCIÓ DE CÁNONS CORRESPONENTS ALS 
PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÉNCIA CONJUNTS ENTRE LA 
URV i L'IISPV 

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 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 marg (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 d'una altra, el Sr. Oriol de Solá-Morales Serra, director de l'entitat Fundació 
Institut d'Investigació Sanitária Pere Virgili (en endavant, IISPV). L'IISPV té el 
domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu 
CIF és G-43.814.045 

Les parts ens reconeixem recíprocament la capacitat jurídica suficient per 
subscriure aquest document. 

ANTECEDENTS 

Primer. La URV, l'Institut Catalá de la Salut del Camp de Tarragona i les Terres 
de l'Ebre (en endavant, ICS), el Grup SAGESSA i el Grup Pere Mata (en 
endavant, institucions), i l'IISPV van signar el 14 d'abril del 2010 un conveni 
marc de col.laboració en qué s'establia la signatura d'acords específics, entre 
els quals el conveni per a la utilització d'espais i infraestructura per a la recerca 
i el conveni per a la col.laboració científica, propietat industrial i intellectual, la 
visibilitat mútua i l'adscripció de l'activitat de recerca i docéncia. 
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Segon. Les institucions i l'IISPV van signar en data 14 d'abril del 2010 el 
conveni per a la collaboració científica, propietat industrial i intel•lectual, 
visibilitat mútua i adscripció de l'activitat de recerca i docéncia. La cláusula 
sisena d'aquest conveni estableix: 

"Quan un projecte s'executi a les installacions d'una de les institucions 
conveniades, es compensaran les despeses indirectes d'aquesta 
institució mitjançant la transferéncia de part dels fons rebuts per l'IISPV 
en concepte de costos indirectes. El cálcul del import d'aquestes 
transferéncies és de mutu acord amb cadascuna de les institucions 
conveniades, establint un conveni específic, i tindrá en compte l'import 
rebut per l'IISPV en concepte de costos indirectes." 

Tercer. Aquesta relació s'ha de regir pel que disposa el marc de relacions entre 
la URV i els instituts de recerca (Consell de Govern de la URV de 26 de febrer 
de 2009), en el qual s'acorden els criteris per a l'aplicació de despeses 
indirectes sobre els projectes de recerca i contractes de transferéncia realitzats 
conjuntament entre la URV i els instituts de recerca. 

Per tot aixó, la URV i l'IISPV acordem subscriure les següents 

CLÁUSULES 

PRIMERA. En els projectes de recerca o de transferéncia en qué participin 
personal docent i investigador de la URV amb places vinculades o 
investigadors de la URV que siguin gestionats per l'IISPV, s'aplica el 
repartiment de cánons següent: 

1. El 10%, a favor de la URV en concepte de compensació de les despeses 
indirectes incorregudes per la URV. 

Per a l'any 2012 representen 121.679,12 € euros. 
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2. Els cánons s'han de liquidar un cop l'any, una vegada es presenti la 
liquidació definitiva del pressupost i el balan9 de l'any corresponent al de la 
generació dels cánons. 

SEGONA. L'IISPV ha de facilitar tota la documentació relativa als projectes, 
així com les publicacions i patents derivades d'aquesta activitat, dues vegades 
l'any, per fer-ne el seguiment, la rendició de comptes i la visibilitat conjunta. 

TERCERA. En qualsevol publicació o difusió dels resultats científics (articles, 
comunicacions, ponéncies, participació en congressos, aparició en mitjans de 
comunicació) i, en general, en tots els documents que es generin amb motiu de 
la seva activitat, el personal docent i investigador sempre ha de fer constar la 
seva pertinença a la URV, a l'IISPV i a la institució sanitária corresponent, si 
s'escau. 

QUARTA. Es creará una comissió de seguiment d'aquest conveni, composta 
pel director de l'IISPV i el rector de la URV o persones en qui deleguin. Cada 
part ha de comunicar a l'altra per escrit qualsevol canvi que hi hagi en aquesta 
comissió de seguiment. La funció de la comissió és vetllar pel compliment de 
les obligacions pactades en aquest conveni, així com resoldre qualsevol dubte 
d'interpretació o d'execució del conveni que pugui sorgir. 

CINQUENA. Aquest conveni entra en vigor la data de la signatura i té una 
durada indefinida si no és denunciat per qualsevol de les parts amb una 
antelació de sis mesos. Qualsevol canvi que el pugui modificar ha de ser pactat 
per les parts i annexat al present conveni. 

SISENA. Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i 
altres efectes que puguin sorgir de l'aplicació d'aquest conveni han de 
resoldre's de mutu acord i, en tot cas, les parts ens hem de sotmetre 
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3/ 4 

Centre d'R+D+I de Nutrició i Salut — Av. Universitat, 1, 2a planta — 43204 Reus (Tarragona) — Tel. 977 759 394 —  www.iispv.cat 



UNIVERSITAT 
I VI GI I 

RA 

UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI 

IISPV 
INSTITUT 
D'INVESTIGACIÓ 
SANITÁRIA 
PERE VIRGILI 

expressament als tribunals de la jurisdicció contenciosa, amb renúncia 
expressa del propi fur, en cas que el tinguem. 

I, en prova de conformitat, signem dos exemplars d'aquest conveni en el lloc i 
la data esmentats més avall. 

Tarragona, 19 de desembre de 2013 

Per la Universitat Rovira i Virgili 

Dr. Francesc Xavier Grau Vidal 

Per la Fundació Institut d'Investigació 
Sanitária Pere Virgili 

Dr. Oriol de Solá-Morales 
Rector 	 Director 
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