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ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI IURV) 
I LA FUNDACIÓ INSTITUT CATALÁ D'INVESTIGACIÓ QUIMICA 
(ICIWSOBRE LES CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL DE FI 
DE MASTER DELS ESTUDIANTS DE MÁSTER DE LA URV A L'ICIQ 

Tarragona, 16 de gener de 2015 

REUNITS 

D'una part, el Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI (en endavant, URV), amb NIF núm. Q-9350003-A i seu a Tarragona (CP 
43003), carrer de l'Escorxador, s/n, creada per la Llei 36/1991, de 30 de desembre, 
DOGC núm. 1541, de 15 de gener de 1992, en representació d'aquesta universitat i 
en virtut del seu cárrec segons 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). 

I de l'altra, el Dr. Miquel A. Pericás Brondo, director de la FUNDACIÓ INSTITUT 
CATALÁ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (en endavant, ICIQ), amb NIF G-43619550 
i seu a Tarragona (CP 43007), avinguda dels PaTsos Catalans, 16, en representació 
d'aquesta fundació i en virtut de les facultats atorgades davant el notari Sr. Juan 
Francisco Boisán Benito, el dia 19 de setembre de 2001, amb número 4418 del seu 
protocol. 

Ens reconeixem mútuament la capacitat legal suficient per obligar les respectives 
entitats i 

MANIFESTEM 

( 

1. Que el dia 1 d'octubre de 2011 les parts vam signar el conveni entre la Fundació 
Privada Institut Catalá d'Investigació Química (ICIQ) i la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) sobre les condicions per a la realització del treball de fi de máster de la URV 
a VICIQ (en endavant, el Conveni). 

2. Que les parts hem decidit modificar el conveni perqué s'adapti millor a la 
naturalesa de la col.laboració i per aclarir la distribució dels possibles drets de 
propietat industrial que se'n derivin. Per aquest motiu les parts 

ACORDEM 

1. Objecte 

L'objecte d'aquest document és modificar el Conveni. La modificació afecta les 
cláusules següents: 

- Tercera. Relativa a la vinculació laboral de l'estudiant 
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- Sisena. Relativa a les obligacions de confidencialitat de l'estudiant 
- Setena. Relativa als drets de propietat industrial 

Les cláusules restants es mantenen en vigor segons els termes establerts. 

2. Modificació de la cláusula tercera del conveni 

La cláusula tercera del Conveni tindrá el redactat següent: 

Tercera. Les activitats de recerca experimental realitzades pels estudiants a 
l'ICIQ no donen lloc a cap víncle o relació laboral de cap tipus dels 
estudiants amb l'ICIQ. 

3. Modificació de la cláusula sisena del Conveni 

La cláusula sisena del Conveni tindrá el redactat següent: 

Sisena. L'estudiant está obligat a guardar en absoluta confidencialitat tots 
els resultats, dades, activitats, negocis o assumptes, relatius a l'ICIQ o a la 
URV, que conegui mentre dugui a terme les tasques de recerca 
experimental, siguín propis o no de la seva tasca específica. Aquesta 
obligació de confidencialitat continua vigent de forma indefinída quan 
finalitza la coNaboració, fins que una tercera part independent que no 
estígui subjecta a cap obligació de mantenir la confidencialitat faci pública 
aquesta informació. 

4. Modificació de la cláusula setena del Conveni 

La cláusula setena del Conveni tindrá el redactat següent: 

Setena. L'autoría i la titularitat dels resultats de recerca i els drets de 
propietat industrial i intel.lectual generats pels estudiants en el 
desenvolupament dels seus treballs de fi de máster es regeíxen per la 
normativa aplicable sobre propietat intel.lectual i industrial i, en especial, 
per les disposicions de l'Estatut de la URV relatíves als treballs docents que 
siguin objecte d'avaluació en el marc dels seus estudís. En aquest sentit, les 
parts respectaran el dret dels estudíants de máster a ser reconeguts com a 
inventors o autors, segons el cas, de les invencions i les obres que hagin 
desenvolupat. 

I, EN PROVA DE CONFORMITAT, els compareixents signem per duplicat i a un 
sol efecte aquesta Addenda al Conveni en la data que consta a l'encapgalament. 

El rector de la URV El director de l'ICIQ 
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