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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 maw (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 de l'altra, la Sra. Ana Maria Asama Esteve, presidenta de l'll.ltre. Col.legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona (en endavant Col.legi), en virtut del seu nomenament 
en la Junta General Ordinária de 29-03-2012, registrat a Entitats Jurídiques el 1 7-05-  
2012 amb el núm. GS/T-319, modificat per la inscripció núm. GS/T-322 de 02-06- 
2014. El Col.legi té el domicili al carrer Estanislau Figueres, 17, codi postal 43002 
de Tarragona, i el seu NIF es Q-4369002-C. 

Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessária per a 
aquest acte. 

ANTECEDENTS 

1. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l'educació 
superior i de la investigació, mitjanant la docéncia, la recerca i l'extensió 
universitária. 

2. El Col•legi és una entitat de Dret Públic, sense ánim de lucre, que representa i 
defensa els interessos del col.lectiu de Graduats Socials que tenen la condició de 
membres de dita entitat, que desenvolupa activitats per oferir serveis als seus 
col•legiats. 
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3. La Facultat de Ciéncies Jurídiques de la URV ha impartit des de la seva creació els 

estudis universitaris necessaris per a l'exercici de la professió de Graduat Social. 

4. Tant la URV, mitjanant la Facultat de Ciéncies Jurídiques, com el Col.legi estem 

d'acord a establir unes relacions de col.laboració entre totes dues entitats. 

Aixf, doncs, formalitzem aquest conveni d'acord amb les següents: 

CLÁUSULES 

1. La URV i el Col.legi acorden iniciar un programa de col.laboració que permetrá als 

estudiants de les titulacions que es preparen per a l'exercici de la professió de Graduat 

Social accedir a un conjunt de serveis i activitats que ofereix el Col.legi amb l'objectiu 

de donar a conéixer la professió i col.laborar en la seva formació. 

2. El Col•legi establirá un conjunt de serveis i activitats que seran accessibles per als 

estudiants de la URV i determinará les condicions d'accés, així com identificará els 

beneficiaris, comunicant-ho a la Facultat de Ciéncies Jurídiques de la URV. 

3. La URV es compromet a difondre els serveis i activitats entre els potencials 

beneficiaris. 

4. La URV i el Col•legi col.laborarem en altres ámbits d'interés comú establint 

convenis específics quan s'escaigui. 

5. Per dur a terme les activitats que es prevegin als convenis específics esmentats a la 

cláusula quarta, totes dues entitats hi assignarem recursos, d'acord amb les 

dispon ibi I itats pressupostáries. 

6.Totes dues entitats ens comprometem a intercanviar informació sobre les activitats 

d'interés mutu que cadascuna dugui a terme a través dels mecanismes que 

s'estableixin amb aquesta finalitat. 

7. Per facilitar la redacció, seguiment i compliment dels convenis específics i dels 

compromisos adoptats a les cláusules primera a tercera, totes dues entitats podem 

designar la persona o persones que considerem adients. A més, aquestes persones 

també han de vetllar per l'execució correcta d'aquests convenis i compromisos. 

8. El present conveni és vigent des que se signa i té una durada de tres anys, 

prorrogables automáticament per períodes anuals. 

9. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a 

l'altra amb sis mesos d'anticipació. En tots els casos s'han de finalitzar totes les tasques 

i compromisos previstos en els convenis específics vigents en el moment de la 

denúncia o modificació del present conven i. 
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La Presidenta de 
l'11.1tre. Col.legi OficiaLe Graduats Socta s 
de Tarragona 

10. En supósit de litigi entre les parts, discrepáncia o reclamació que resulti de 
l'execució o interpretació del present conveni, les parts ens comprometem a resoldre-
ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competéncia 
dels jutjats i tribunals de Tarragona. 

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

I, en prova de conformitat, signem aquest conveni per duplicat, al lloc i a la data 
esmentats més avall. 

Tarragona, 11 de gener de 2016 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 
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