UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
ACORD ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
I L'INSTITUT JOSEP TAPIRÓ

PARTS
D'una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en
endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig
(DOGC 6633, de 29 de maig de 2014), 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 d'una altra, el Sr. Joan Massana Cabré, director de l'Institut Josep Tapiró, amb seu
al carrer Astorga, 37, 43205 Reus en virtut de les competéncies conferides pel seu
cárrec,
Totes dues parts ens reconeixem la capacitat legal necessária i suficient per establir
aquest acord.
ANTECEDENT
És desig compartit de la URV i l'Institut Josep Tapiró establir unes relacions de
col.laboració entre totes dues institucions.
Així doncs, formalitzem el present acord amb les següents:
CLÁUSULES
1. L'objecte d'aquest acord és establir la col.laboració entre la URV i l'Institut Josep
Tapiró.
2. La col.laboració consisteix en el fet que la URV ofereix les seves instal.lacions
docents i equipaments (laboratoris docents, aularis, centres de recerca, etc.) als
estudiants de batxillerat i CFGS de l'Institut Josep Tapiró perqué hi desenvolupin
práctiques formatives de les matéries dels diferents currículums de batxillerat, o
perqué hi facin assaigs i proves específiques destinades al desenvolupament de
treballs de recerca dels estudiants de batxillerat o CFGS que així ho requereixin.
3. Les altres formes de col.laboració que es puguin establir de mutu acord entre les
parts queden sotmeses a les condicions d'aquest acord.
4. En tots els casos la utilització de les instal.lacions de la URV ha de ser
autoritzada pel degá/na o director/a de la facultat o escola de la URV, després
que ho hagi sol•licitat l'Institut Josep Tapiró, mitjainant la formalització de
l'imprés Annex 1.

5. L'autorització s'ha d'aprovar segons la disponibilitat dels espais i/o equipaments
sol.licitats, per tal de no interferir en la tasca docent i segons la disponibilitat de
recursos.
6. Per a cada activitat que es fa a la URV, el director/a o degá/na ha de designar un
o més professors tutors, relacionats en l'Annex 2. En cas que per part d'algun
estudiant de l'Institut es produeixi un comportament inadequat, el tutor/a de la
URV es reserva el dret d'expulsar-lo de les práctiques.
7. De la mateixa forma l'Institut Josep Tapiró ha de designar un o més professors
perqué tutoritzin els estudiants que fan les tasques de formació a la URV, els
acompanyin en tot moment durant l'execució de les práctiques i vetllin per la
segu retat d'aq uestes.
8. Juntament amb la sol.licitud d'utilització d'espais o equipaments, en l'Annex 2
l'Institut Josep Tapiró ha d'incloure una relació dels estudiants que són objecte
de l'experiéncia de col.laboració.
9. En la sol.licitud d'autorització cal que l'Institut expliciti que els estudiants
relacionats en la Ilista annexa són beneficiaris de l'assegurana escolar, així com
l'extensió de l'assegurana per al desenvolupament d'activitats fora del seu
centre.
10.Durant l'estada formativa els estudiants de batxillerat o de CFGS de l'Institut no
reben cap retribució económica ni tenen cap vinculació laboral amb la URV
11.Els estudiants i els seus representants legals han de manifestar per escrit que
coneixen l'estada formativa dels estudiants a la URV i que hi donen la
conformitat.
12.Aquest acord és vigent des del moment de la signatura i durant el període d'un
any, prorrogable automáticament per períodes iguals.
13.Qualsevol de les parts pot denunciar aquest acord comunicant-ho per escrit a
l'altra part amb tres mesos d'anticipació. En tots els casos s'han de finalitzar totes
les tasques i compromisos previstos en el moment de la denúncia o modificació
del present acord.
14.Les parts ens sotmetem als jutjats contenciosos administratius de Tarragona i
renunciem a qualsevol altre fur.
15.En tot cas, l'Institut Josep Tapiró exonera de qualsevol responsabilitat la URV pels
danys personals dels seus estudiants i es fa responsable dels danys materials que
puguin ocasionar els estudiants durant les práctiques.
I, en prova de conformitat i acceptació, signem el present acord per duplicat, al lloc
i a la data esmentats més avall.
Tarragona, 28 d'octubre de 2014.
Per la Universitat Rovira i Virgili
Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Rector

Per l'Institut Josep Tapiró
Sr. Joan Massana Cabré
Director

Annex 1

SOL•LICITUD DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
El Sr. Joan Massana Cabré, director de l'Institut Josep Tapiró, amb domicili al carrer
Astorga, 37, 43205 Reus i en virtut de l'acord de col.laboració de data 28 d'octubre
de 2014, vigent amb la Universitat Rovira i Virgili,

SOL-LICITO:
Al Dr. Josep Bonet Ávalos director de l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria
Química, l'autorització per desenvolupar la següents activitats amb els estudiants de
batxillerat/CFGS que es relacionen en la Ilista annexa a aquesta sol.licitud.
▪
▪

Utilització dels laboratoris per realitzar práctiques formatives de les
matéries dels diferents currículums de batxillerat.
Utilització de diferents laboratoris per a la realització d'assaigs.
Utilització de diferents laboratoris per a la realització de proves
específiques durant l'elaboració dels treballs de recerca d'estudiants de
batxillerat o CFGS que així ho requereixin.
Altres col.laboracions de mutu acord entre les parts, que queden sotmeses
a les condicions d'aquest acord.

La data prevista per a la realització de l'activitat és
El tutor/a responsable dels estudiants que desenvoluparan les activitats és
Els estudiants i els seus pares o tutors legals coneixen les activitats sol•licitades i hi
donen la seva autorització.
Els estudiants relacionats són beneficiaris de l'asseguranw escolar i de l'extensió que
inclou les activitats de fora del centre docent.
Director de l'Institut Josep Tapiró

Signat Sr. Joan Massana Cabré
de 2014
Tarragona, de

Annex 2: Relació d'estudiants
Llistat d'estudiants:

_
_
_
_
Proposta de tutors/es per part de la URV:
Dr./Dra.
Dr./Dra.
Dr./Dra.

El Director de centre
Autoritzo
•
NO •
SÍ

Signat: Josep Bonet Ávalos
Tarragona, de

de 2014

