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ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA URV I LA FUNDACIÓ INSTITUT 
D'INVESTIGACIÓ SANITARIA PERE VIRGILI PER A LA DISTRIBUCIÓ DE 
CÁNONS CORRESPONENTS ALS PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERENCIA 
CONJUNTS ENTRE LA URV i I'IISPV 

REUNITS 

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 marg (DOGC 6100, de 2 d'abril de 201 2). 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 d'un altre, el Sr. David Martín Frigols, gerent de la Fundació Institut d'Investigació 
Sanitária Pere Virgili (en endavant, IISPV) en virtut dels poders atorgats pel Patronat 
de la Fundació en reunió de 8 de maig de 2015 d'acord amb l'article 24.2) dels seus 
estatuts i segons l'escriptura pública núm. 830 de data 3 de juny de 2015 davant del 
notari Martin Garrido Melero. L'IISPV té el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi 
postal 43003 de Tarragona, i el seu és CIF G-43814045. 

Les institucions esmentades es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica 
suficient per subscriure aquest document i 

EXPOSEM 

1. Que amb data 19 de desembre de 2013 les parts vam signar un conveni 
específic per a la distribució de cánons corresponents als projectes de recerca 
i transferéncia, en que participa personal docent i investigador amb plaga 
vinculada o personal docent i investigador de la URV, que siguin gestionats 
per I'IISPV. 

2. Que a la cláusula primera punt 1 s'especificava un cánon del 10% a favor de 
la URV en concepte de compensació de despeses indirectes incorregudes per 
la URV i la quantitat a transferir a la URV per part de I'IISPV corresponent a 
l'any 2012. 

3. Que a la cláusula segona punt 2 s'especificava que els cánons s'han de liquidar 
un cop l'any, una vegada es presenti la liquidació definitiva del pressupost i el 
balang de l'any corresponent al de la generació de cánons. 
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4. Que aquesta addenda regularitza la quantitat corresponent, en concepte de 
cánons, als projectes de recerca o de transferéncia, en que participen personal 
docent i investigador de la URV amb places vinculades o investigadors de la 
URV, que han estat gestionats per I'IISPV durant l'exercici 2015. 

Per tot aixó, la URV i PI ISPV acordem subscriure la següent cláusula: 

CLÁUSULA ÚNICA 

La quantitat a satisfer per I'IISPV a la URV corresponent a l'any 2015 és de 
105.375,01euros. 

I, en prova de conformitat, se signen dos exemplars de la present addenda en lloc i 
la data esmentats més avall. 

Tarragona, 31 de desembre de 2015 

Per la Universitat Rovira i Virgili 
	

Per 	la 	Fundació 	Institut 	d' 
investigació Sanitária Pere i Virgili 

UNiVERSITAT 

ROVIRA VIRGIL1 

RECTaZAT 

Josep Anton Ferré Vidal 
	

David Martín Frigols 
Rector 
	

Gerent 
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