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TERCERA ADDENDA AL SEGON CONVENI ENTRE 
LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

PER CREAR L'ANTENA DEL CONEIXEMENT DEL CAMPUS EXTENS DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA 1 VIRGILI AL MUNICIPI DE LA SÉNIA 

EXERCICI 2015 

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 mar9 (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. 

• De l'altra, el Sr. Joan Moisés Reverté, alcalde de la Sénia, en virtut del seu nomenament en 
sessió plenária el dia 13 de juny de 2015, i d'acord amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de la Llei de bases de régim local. L'Ajuntament de la Sénia té el domicili al 
carrer de Tortosa, núm. 1, codi postal 43560 de la Sénia, i el seu NIF/CIF és P4304500D. 

I de l'altra, la Sra. Victória Almuni Balada, presidenta del Centre d'Estudis Seniencs, en virtut 
del seu nomenament en assemblea general ordinária de l'entitat el dia 6 de juny de 2009.' El 
Centre d'Estudis Seniencs té el domicili al carrer de Colomers, núm. 1, aula 1, del Centre 
'd'Entitats, codi postal 43560 de la Sénia, i el seu NIF/CIF és V43318351. 

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

ANTECEDENTS 

En data 13 de gener de 2006 la URV i l'Ajuntament de la Sénia vam signar un conveni per crear 
l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi de la Sénia. 

Posteriorment, a 2 de gener de 2009 se signa una addenda al conveni esmentat per a la 
regulacló de l'aportació anual de la Universitat en concepte de direcció gestió de l'antena del 
coneixement del campus extens de la URV. 
La contlnuTtat de l'esmentat conveni fou renovada amb la signatura d'un altre conveni de data 1 
d'octubre de 2012, que el substituTa per tal d'actualitzar i adaptar a la realitat del projecte els 
acords presos. 
En data 28 de desembre de 2007 la URV i l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels 
Centres d'Estudis de Parla Catalana (en endavant IRM, vam signar un conveni de col•laboració 
segons el qual "I'Institut Ramon Muntaner es compromet a col.laborar i/o participar amb els 
ajuntaments i la URV 'en el desenvolupament del Campus Extens. A aquest efecte, fará 
d'intermedlari entre la URV i els centres d'estudis locals i comarcals per tal que aquests 
s'incorporin al projecte". 



L'IRM té com a objectlu principal donar suport als projectes d'investigació i de promoció cultural 
dels centres i instituts d'estudis dels territoris de parla catalana. 
Els centres I instituts d'estudis adherlts a l'IRM són entitats sense afany de lucre que tenen com 
a prioritat la recerca i la difusió de la cultura (la história, la geografia, l'etnografia, el patrimoni, la 
literatura, etc.) dins el seu entorn més immediat, l'ámbit local i comarcal, on actuen com a 
dinarnitzadors culturals realitzant una tasca social molt important. 
El Centre d'Estudis Seniencs está vinculat a l'IRM I desenvolupa les seves activitats en l'ámbit 
geográfic de la Sénia. 

A través de les addendes I i II al segon conveni s'han seguit renovant l'aportació económica 
anual dels exercicis 2013 i 2014 respectivament, 

Aixt doncs, formalitzem aquesta addenda d'acord amb les següents: 

CLÁUSULES 

t La URV ha d'aportar sis mil euros (6.000 E) per a l'any 2015 al Centre d'Estudis Senlencs 
com a organisme gestor de l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV a la 
Sénia, en concepte de direcció, impuls i gestió de l'Antena. 

Aquest import ha d'anar a cárrec de la partida pressupostária 7400099 del pressupost de l'any 
2015 de la URV. 

2. Aquesta addenda té vigéncia des de 	de gener de 2015 fins al 31 de desembre del mateix 
any, i ha de ser renovada per acord exprés de les parts d'acord amb la normativa vigent. 

I, en prova de conformitat, les parts signem aquesta addenda per triplicat en el lloc i la data 
esmentats més avall. 

Tarragona, 2015 	ács.ls\l"W. 

El rector dela 
Universitat Rovira I Virgili 

L'alcalde de 
l'Ajuntament de la Sénia 

La presidenta del 
Centre d'Estudis Seniencs 
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