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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE I LA UNIVERSITAT DE ROVIRA i VIRGILI, PER A LA GESTIÓ D'AJUTS 
Erasmus.es , FINANÇADES PEL MINISTERIO D'EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EN 
EL MARC DEL PROGRAMA Erasmus + 

REUNITS 

D'una part: 

El Sr. Juan María Vázquez Rojas, secretari general d'Universitats, cárrec que ocupa en virtut 
del nomenament fet pel Reial decret 46/2015, de 2 de febrer (BOE del 3), que actua en 
representació del ministre d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb les facultats delegades 
per l'Ordre ECD/46512012, de 2 de marg, de delegació de competéncies del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (BOE de 9 de marg), amb domicili a Madrid, c/ Alcalá, 34. 

D'una altra part: 

El Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb CIF Q-9350003-A, 
nomenat pel Decret 72/2014, de 27 de maig de 2014 (DOGC núm. 6633, de 29 de maig de 
2014), que actua en funció de les competéncies que té assignades d'acord amb l'article 66 de 
l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, 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 marg 
(DOGC núm. 6100, de 2 d'abril de 2012). 

Ambdues parts ens reconeixem competéncia i capacitat per subscriure el present conveni i en 
virtut d'aixó 

EXPOSEM 

1. Que la Secretaria General d'Universitats té entre les seves competéncies, a través de 
la Direcció General de Política Universitária, la promoció de la mobilitat d'estudiants en 
l'ámbit del programa Erasmus +. 

2. Que els pressupostos generals de l'Estat inclouen una aplicació pressupostária la 
finalitat de la qual és finangar el programa d'ajuts per a la mobilitat d'estudiants 
Erasmus per part del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.. 

3. Que l'Ordre ECD/761/2015, de 27 d'abril de 2015, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores de la convocatória d'ajuts Erasmus.es , finangades pel Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en el marc del programa Erasmus + per a la mobilitat 
d'estudiants d'institucions d'educació superior i s'aprova la convocatória en 
concurréncia competitiva corresponent al curs académic 2015-2016, disposa, a l'article 
7, que les institucions d'educació superior tindran la condició d'entitats col« laboradores 
en la gestió de la convocatória d'ajuts Erasmus.es . 
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4. Que d'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
poden ser considerades entitats collaboradores, entre altres, els organismes i altres 
ens públics, les societats mercantils participades íntegrament o majoritáriament per les 
administracions públiques i els organismes o ens de dret públic. 

5. Els centres docents a qué pertanyen els alumnes beneficiaris de l'ajut són els que de 
forma més eficag poden realitzar tant la gestió i la tramitació de les sol.licituds dels 
estudiants que compleixin els requisits establerts i la justificació del compliment de la 
finalitat de la subvenció, d'acord amb que disposa l'esmentada Ordre. 

6. Per tot el que hem exposat, ambdues parts, acordem, segons el que disposa l'article 
16 de l'esmentada Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre, 
subscriure el present conveni que es regirá per les cláusules següents: 

CLÁUSULES 

Primera. OBJECTE 

És objecte del present conveni l'acceptació de la condició d'entitat col.laboradora de la 
Universitat Rovira i Virgili, als efectes de la comprovació i efectivitat del compliment dels 
requisits que han de complir els sol.licitants, establerts en l'Ordre de bases i convocatória 
d'aquest ajut i la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció, d'acord amb el que 
disposa l'esmentada Ordre. 

D'acord amb la Guia del Programa Erasmus +, per al suport organitzatiu en la gestió d'aquests 
ajuts, el Ministeri, dins del límit de les disponibilitats pressupostáries, ha d'abonar, d'acord amb 
l'article 9 de l'Ordre, les quantitats que es determinen en l'esmentat programa. L'abonament 
es realitzará d'una vegada, en base a la resolució definitiva de concessió dels ajuts, d'acord 
amb el nombre de beneficiaris de cada institució d'educació superior. 

Així, la Institució d'Educació Superior rebrá, en l'exercici pressupostari 2015, com a aportació 
per a les despeses de suport organitzatiu, amb cárrec a l'aplicació pressupostária 
18.07.3220.457, el resultat d'aplicar les quanties següents al nombre de beneficiaris de l'ajut 
Erasmus.es , conforme als ajuts concedits en la resolució definitiva de la convocatória, de la 
corresponent Institució: 

• 350 euros per beneficiari (fins els 100 primers) 
• 200 euros per beneficiari (a partir del 101 en endavant) 

Tenint en compte el nombre de beneficiaris provisionals de l'ajut Erasmus.es  per al curs 2015- 
2016 d'aquesta Institució: 107 l'import máxim estimat de despeses de suport organitzatiu será 
de 36.400,00 €. 
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Segona. NORMATIVA APLICABLE 

1. Les institucions d'educació superior d'origen dels estudiants assumeixen la condició 
d'entitats col.laboradores en la gestió de la subvenció, excepte pel que fa al lliurament dels 
ajuts als beneficiaris, a l'efecte del que disposa l'article 15.1. b) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

2. L'entitat col.laboradora ha de complir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb el que estableix l'article 
16 de l'esmentada llei, les entitats collaboradores han de subscriure un conveni de 
col.laboració amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) com a órgan 
concedent, en el qual es regularan les condicions i obligacions assumides per elles. 

3. Les institucions d'educació superior fan la comprovació i efectivitat del compliment dels 
requisits dels sol•licitants, establerts en l'Ordre ECD/761/2015, de 27 d'abril de 2015, per la 
qual s'estableixen les bases reguladores de la convocatória d'ajuts Erasmus.es , finangades 
pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marc del programa Erasmus + per a la 
mobilitat d'estudiants d'institucions d'educació superior i s'aprova la convocatória en 
concurréncia competitiva corresponent al curs académic 2015-16, en l'aplicació informática 
posada a disposició pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aportant totes les dades 
necessáries perqué l'órgan instructor del Ministeri pugui dur a terme la selecció per a la 
distribució dels ajuts. 

4. En virtut del que disposa l'article 4.1 c) i d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el present 
conveni queda exclós del seu ámbit d'aplicació. Aquesta norma és d'aplicació subsidiária per 
a la interpretació o resolució de dubtes que puguin sorgir arran del compliment del conveni. 

Tercera. OBLIGACIONS DE LES PARTS 

1. L'entitat col•laboradora signant del present conveni es compromet a: 

a. Comunicar als estudiants del programa Erasmus + la convocatória de l'esmentada 
Ordre i enviar l'enllag per a l'accés a la seu electrónica, així com atendre totes les 
consultes que realitzen els estudiants o beneficiaris en relació amb aquest ajut i amb 
el procediment de concessió, pagament i justificació, com a entitats col•laboradores i 
en la seva condició d'institucions d'origen dels estudiants o beneficiaris. 

b. Realitzar la comprovació de les sollicituds dels estudiants per assegurar que 
compleixen els requisits establerts en l'Ordre ECD/761/2015, de 27 d'abril de 2015 
curs académic 2015/2016, en l'aplicació informática posada a disposició pel Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en qué els sol•licitants requerits per la institució 
d'educació superior corresponent emplenaran el formulari accessible a través de la 
seu electrónica a l'adreça: httpsMsede.educacion.gob.es , per sol.licitar l'ajut 
Erasmus.es . 

c. Verificar que es compleixen les condicions o requisits establerts per a la concessió de 
l'ajut. 
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d. En cas d'ajuts de mobilitat per a práctiques, custodiar la carta d'acceptació de 
l'empresa o document justificatiu entre la institució d'educació superior i l'empresa, 
aportada per l'estudiant en el moment de la sol.licitud. 

e. Comprovar que els estudiants compleixen els requisits recollits en els articles 1 i 2 de 
l'Ordre i valorar les sol.licituds presentades, segons els criteris establerts a l'Ordre, 
article 3. 

f. Comunicar, segons l'article 13 de l'Ordre, els possibles beneficiaris de l'ajut en el 
termini de trenta dies hábils des de la finalització de la presentació de les sollicituds, 
amb totes les dades necessáries perqué l'órgan instructor del Ministeri pugui dur a 
terme la selecció per distribuir els ajuts. 

g. Verificar les obligacions dels beneficiaris previstes a l'article 16 de l'Ordre, mitjançant 
la recepció del preceptiu informe final i del certificat d'estada, on constin les dates d'inici 
i final de les estades dels beneficiaris dels ajuts als efectes de verificar el compliment 
segons l'esmentada Ordre. 

h. Acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributáries i 
davant de la Seguretat Social, així com aportar certificació que acrediti no tenir obert 
procediment de reintegrament, de conformitat amb l'article 94 i següents 
del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es compromet a: 

a. Assessorar l'entitat collaboradora en les seves funcions mitjançant els correus 
electrónics institucionals. 

b. Posar a disposició de les entitats collaboradores l'aplicació informática adequada a la 
seva seu electrónica. 

c. Abonar les quantitats corresponents en concepte de suport organitzatiu, a les entitats 
col.laboradores de la convocatória, en el marc del Programa Erasmus +. 

Quarta. VIGÉNCIA 

El present conveni tindrá la durada del curs académic 2015/2016, corresponent a l'Ordre 
ECD/761/2015 de 27 d'abril de 2015, a partir de la data de la seva signatura i d'acord amb el 
que estableix la Llei 38/2003, general de Subvencions, de 17 de novembre. 

Cinquena. RESOLUCIÓ DEL CONVENI 

És causa de resolució del conveni qualsevol incompliment de les obligacions de les parts, així 
com la impossibilitat manifesta i degudament acreditada de dur a terme les seves obligacions. 
En aquest cas, la institució perd la consideració d'entitat col.laboradora i no hi haurá obligació 
d'abonar les quantitats previstes com a suport organitzatiu, en la cláusula primera. 

Sisena. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I JURISDICCIÓ COMPETENT 

Qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació o aplicació d'aquest conveni s'ha de 
resoldre de comú acord entre les parts. En cas que no hi hagi acord, es constituirá una 
comissió presidida pel director general de Política Universitária, o persona en qui delegui, de 
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la qual formaran part el rector / director del centre, o persona en qui delegui, un vocal designat 
pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i un altre vocal designat pel centre. Un dels 
vocals actuará com a secretari. 

Per a totes les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, efectes o 
resolució del present conveni és competent la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Setena. PROTECCIÓ DE DADES 

Les parts ens obliguem a complir la normativa sobre protecció de dades de carácter personal 
respecte a les dades obtingudes dels beneficiaris finals, i recollir-ne els consentiments sobre 
el seu ús que puguin ser necessaris. 

I, en prova de conformitat, signem el present conveni per duplicat, en castellá i catalá. En cas 
de dubte preval la versió castellana. 

Madrid a 14 de setembre de 2015 

LA SECRETÁRIA D'ESTAT D'EDUCACIÓ, 

FORMACIÓ PROFESSIONAL I D'UNIVERSITATS, 

P.D. Ordre ECD/46512012 de 2 de mar9 

(BOE de 9 e mar9) 

EL SECRE ARI GENERAL D'UNIVERSITATS, 

EL RECTOR, 

Juan M ría Vázquez Rojas Josep Anton Ferré Vidal 
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