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CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL 
QUÍMICA DE TARRAGONA I LA UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI 

REUNITS 

D'una banda, el Sr. Jesús Loma-Ossorio Blanch, president de l'Associació Empresarial 
Química de Tarragona (en endavant AEQT), segons les facultats que Ii confereix el 
cárrec en virtut del 3r acord de l'Assemblea General número 71 (01/2015) de 29 
d'Abril de 2015. L'AEQT té el domicili a l'avinguda del Marqués de Montoliu, 2, entresól, 
codi postal 43002 de Tarragona, i el seu NIF és G-43031012. 

D'altra banda, el Sr..losep Anton Ferré Vidal, Rector Magnífic 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 marg (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. 

Ambdues parts, en la representació que cadascuna exerceix: 

EXPOSEN 

1. L'AEQT és una associació que té per objectiu coordinar les accions empresarials per 
tal d'assolir una millor transparéncia informativa, gestió, representació i defensa 
dels interessos de totes les companyies associades. L'interés de l'AEQT 
d'interrelacionar-se amb la comunitat on estan implantades les indústries ha derivat 
en un incrementprogressiu de la seva preséncia en el procés de desenvolupament 
cultural, social i cívic dels nuclis urbans de l'entorn. Seguint aquestes directrius, 
l'AEQT, a través de col.laboracions amb les administracions públiques i amb la URV, 
du a terme activitats en diferents ámbits, entre les quals cal destacar el foment de 
l'estudi i la investigació de les ciéncies químiques. 

2. L'AEQT ve col•laborant amb la URV, preferentment amb la Facultat de Química i 
l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria Química, des de la seva creació i, amb la 
Facultat de Ciéncies Químiques, des de molt abans, quan encara formava part de la 
Universitat de Barcelona. 

3. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l'educació 
superior i de la investigació, mitjangant la docéncia, la recerca i l'extensió 
universitária. 
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4. La URV ve col.laborant amb altres institucions per tal de crear sinergies que 
afavoreixin la formació integral dels membres de la comunitat universitária i el 
desenvolupament económic, social i cultural del territori mitjangant la transferéncia 
i la innovació en els diversos ámbits de la seva competéncia. 

L'AEQT i la URV, per tal de donar compliment a l'expressat adés i facilitar així la 
planificació i la concreció dels objectius fixats, acorden establir aquest conveni marc de 
col•laboració, tot reconeixent-se recíprocament capacitat legal per fer-ho, i regular-lo 
mitjançant els següents: 

PACTES 

CLÁUSULES 

la Ámbits d'actuació 
L'AEQT i la URV col•laboraran en els ámbits d'interés comú següents: 

a) En la formació dels estudiants de la URV que volen orientar-se professionalment 
cap al sector que representa l'AEQT mitjangant la realització de práctiques de grau 
i máster en empreses del sector, la realització de treballs de final de grau i máster 
vinculats a estudis o treballs necessaris per a les empreses i el reconeixement de 
l'aprofitament i la dedicació a l'estudi amb l'atorgament de premis, beques i 
estades de práctiques complementáries per a graduats i másters. 

b)En la formació de personal de les empreses afiliades a l'AEQT mitjangant la 
matriculació en cursos de postgrau, cursos de formació a mida i l'elaboració de 
tesis doctorals. 

c) En la docéncia dels ensenyaments de la URV que es vinculen professionalment 
amb el sector que representa l'AEQT mitjangant la participació de técnics i experts 
de les empreses afiliades a l'AEQT com a professors associats en graus, másters i 
cursos de formació específica, i en la direcció de projectes final de grau i máster. 

d)En la recerca mitjangant la direcció conjunta de tesis doctorals i la col•laboració 
de professorat de la URV i de técnics i experts de les empreses afiliades a l'AEQT 
en projectes de recerca i en contractes de transferéncia de coneixement i 
innovació. 

e) En la difusió del coneixement dels productes i dels processos químics i en el risc 
que el seu ús representa per a les persones i per al medi. 

f) En la consolidació i desenvolupament del sector petroquímic, contribuint així a 
la millora económica i social del territori juntament amb altres institucions. 

g) En altres que puguin ser d'interés a ambdues parts. 

2a Convenis específics 
2.1. Per dur a terme les col.laboracions suara esmentades s'establiran els 

corresponents convenis específics o protocols annexos al present conveni 
marc. 

2.2. Els convenis específics hauran de preveure, com a mínim, els següents 
aspectes: 
- Definició de l'objectiu proposat. 
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- Descripció del programa de treball, indicant-ne la temporalitat i la 
forma de seguiment. 

- Relació dels recursos humans, materials i económics necessaris per 
dur a terme l'actuació acordada. 

- Finarnament dels recursos humans, materials i económics proposats. 
- Determinació dels drets de propietat intel.lectual i d'explotació pel 

que fa als resultats obtinguts. 

3a Comissió de seguiment 
3.1. Es creará una Comissió de seguiment, formada per tres representants de 

cadascuna de les institucions, nomenats pels signatarís del present conveni 
marc. Aquesta corníssió és l'encarregada del seguiment dels resultats dels 
convenis específics i de l'análisi i valoració de les actuacions que qualsevol de 
les dues parts proposi desenvolupar en col•laboració. Aquesta Comissió no té 
carácter decisori i els informes que efectuY han de ser sotmesos als 
procediments d'aprovació que s'escaiguin per a cadascuna de les parts. 

3.2. La Comissió de seguiment es reunirá, com a mínim, dues vegades a l'any, 
una durant el primer trimestre de l'any per fer la valoració de les actuacions 
dutes a terme durant l'exercici anterior, i l'altra durant el darrer trimestre de 
l'any per elevar a cadascuna de les parts els informes corresponents a les 
actuacions proposades per desenvolupar en col•laboració durant l'exercici 
següent. 

3.3. La presidéncia de la Comissió de seguiment correspondrá alternatívament 
cada any a un dels membres proposats per cadascuna de les parts. El primer 
any la presidéncia correspondrá a un dels membres proposats per l'AEQT. 

4a Obligacions 
4.1. En tota la documentacíó relacionada amb les activitats conjuntes i amb les 

activitats objecte del conveni marc s'haurá de fer constar, degudament, el 
logotip d'ambdues institucions, sempre que el corresponent conveni específic 
no indiqui una altra cosa. 

4.2. Ambdues parts intercanviaran informació sobre les activitats d'interés mutu 
que cadascuna duguí a terme a través dels mecanismes que s'estableixin 
amb aquesta finalitat. 

5a Vigéncia 
5.1. El present conveni marc és vigent des que se signa í té una durada de tres 

anys, prorrogables automátícament per períodes anuals. 

5.2. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni marc comunicant-ho per 
escrit a l'altra amb sís 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 conveni marc. 

6a Régim jurídic 
En supósit de litigi entre les parts, discrepáncia o reclamació que resultin de 
l'execució o interpretació del present conveni marc, les parts es comprometen a 
resoldre-ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, és 
competéncia dels jutjats i tribunals de Tarragona. 
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7a Confidencialitat 
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 es 
comprometen 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 
marc. 

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

Tarragona, 15 cle febrer de 2016 

El pré 	en 	l'Associació 
Empresarial Química de Tarragona 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 
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