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CINQUENA ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI I L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET PER CREAR 
L'ANTENA DEL CONEIXEMENT DEL CAMPUS EXTENS DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI AL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET 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 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. 

D'una altra, el Sr. Joan Maria Sardá i Padrell, alcalde de la Pobla de Mafumet, en 
virtut del nomenament efectuat per acord del Ple de la Corporació de data 11 de 
juny de 2011 facultat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei Municipal i del régim local de Catalunya. L'Ajuntament de la 
Pobla de Mafumet té el domicili al carrer Jacint Verdaguer, núm. 6, codi postal 
43140 de la Pobla de Mafumet, i el seu NIF és P4311100D. 

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

ECEDENTS 

n data 21 d'abril de 2010 la URV i l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet vam 
signar un conveni per crear l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la 
URV al municipi de la Pobla de Mafumet. 

A través de les addendes de la I a la IV s'han seguit renovant l'aportació económica 
anual dels exercicis 2011 a 2014 respectivament. 
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L'alcalde de 
la Pobla de Mafumet 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 

Tarragona, 31 de desembre de 2014 

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

CLÁUSULES 

1. La URV ha d'aportar sis mil euros (6.000 €) per a l'any 2015 a l'Ajuntament de 
la Pobla de Mafumet com a organisme gestor de l'Antena del Coneixement del 
Campus Extens de la URV a la Pobla de Mafumet, 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 I'l 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 duplicat en el lloc 
i la data esmentats més avall. 
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