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CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
(ESPANYA) I LA UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR (XILE) EN MATÉRIA 
D'ACCIONS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ SOCIAL 

PARTS 

D'una part, el Dr. 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, Espanya, i el seu NIF és Q-9350003-A. 

I d'una altra, el Dr. Marco Vega, vicerector académic de la Universidad Viña del Mar 
(en endavant, UVM) per autorizació de signatura, en virtut de la resolució número 3 
de 2016 amb data 2 de febrer de 2016, del Dr. Juan Pablo Prieto Cox, rector de la 
UVM en virtut del seu nomenament en escriptura pública de data 22 d'abril de 
2014, atorgada davant la Notaria de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, 
Repertori N ° 2291-14. La UVM té el seu domicili en Avinguda Aigua Santa N ° 
7055, Sector Rodelillo, Viña del Mar, Xile, i el seu NIF és 71.629.400-5. 

ANTECEDENTS 

Les dues institucions tenim un interés comú en el camp de la formació académica, 
la transferéncia de coneixement i la realització de projectes en els ámbits de la 
cooperació al desenvolupament, la inclusió i la innovació social. 

Ambdues institucions considerem necessari desenvolupar accions de col•laboració 
en aquests ámbits, per la qual cosa cal fixar un marc d'actuació al qual s'adaptin les 
successives accions que es duguin a terme en aquest sentit. 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat per actuar i acordem formalitzar 
aquest conveni d'acord amb les següents 

CLÁUSULES 

Primera. L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col•laboració entre el 
Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidária (en endavant, CCD_URV) i 
el Centre Regional d'Inclusió i Innovació Social de la UVM Mar (en endavant, 
CRIIS_UVM, en els camps de la formació académica, la transferéncia de 
coneixement i tecnologia, la realització de projectes i la sensibilització, dins els 
ámbits de la cooperació al desenvolupament, la inclusió i la innovació social. 
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Segona. La finalitat d'aquest conveni és promoure relacions de carácter 
professional, científic i académic, fomentant l'intercanvi recíproc d'informació, 
formació i experiéncies d'interés per a ambdues institucions en el marc de les 
activitats que es duen a terme conjuntament. Per aixó impulsarem activitats que 
contribueixin a la formació de recursos humans i que fomentin la promoció de la 
pau, la perspectiva de génere i el respecte pel medi ambient i els drets humans, 
així com la inclusió i la innovació social. 

Tercera. Aquest conveni entra en vigor el dia que se signa i es prorroga tácitament 
per anys naturals, excepte que hi hagi una renúncia expressa de qualsevol de les 
parts, que ha de ser notificada per escrit a l'altra amb una antelació mínima d'un 
mes abans del termini corresponent. 

Quarta. Els signants ens obliguem a solucionar de mutu acord qualsevol dubte o 
controvérsia que hi hagi respecte a aquest conveni mitjarnant una negociació 
consensual. En el cas que l'acord no sigui possible, hem de sotmetre les 
divergéncies en relació amb la interpretació o el compliment d'aquest conveni a un 
altre mitjá de resolució, que cal determinar de mutu acord. 

Cinquena. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan 
protegits per la legislació sobre protecció de dades de carácter personal, que les 
parts ens comprometem a respectar en tot el que sigui aplicable a la informació 
objecte d'aquest conveni. 

I, com a prova de conformitat, signem aquest acord de col.laboració per duplicat, 
en catalá i en espanyol, en el lloc i la data indicats més avall. 

Viña del Mar, 4 de febrer de 2016 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili El vicerector académic de la 
Universidad de Viña del Mar, per 
autorització 	signatur del ,er'c'tor 
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