
CONVENI MARC DE COL-LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ CONJUNTA DE 
CARÁCTER ACADÉMIC I DE RECERCA 

Las Palmas de Gran Canária, 12 de març de 2014 

REUNITS 

D'una part, el Sr. JOSÉ REGIDOR GARCÍA, rector de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (en endavant, ULPGC) en virtut del nomenament conferit pel 
Decret 54/2007, de 9 d'abril, del president del Govern de Canáries (BOC núm. 75, 
de 16 d'abril de 2007), en ús de la facultat atribuTda pels articles 81, 84.a i 149 dels 
Estatuts d'aquesta universitat, aprovats per Decret el 30/2003, de 10 de mar, del 
Govern de Canáries. La ULPGC, amb CIF Q3518001G, té el domicili al carrer Juan 
de Quesada, número 30, d'aquesta ciutat. 

I d'una altra, el Sr. FRANCESC XAVIER GRAU I VIDAL, rector de la Universitat 
Rovira i Virgili (en endavant, URV), que actua en nom i representació d'aquesta 
institució, en ús de la facultat atribuTda pel Decret 65/2010, de 18 de maig 
(DOGC núm. 5634, de 21 de maig de 2010). La URV, amb CIF Q-9350003-A, té 
el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona. 

Els intervinents, que actuem en raó dels cárrecs respectius, ens reconeixem 
mútuament i recíprocament la capacitat legal necessária per formalitzar aquest 
conveni i 

EXPOSEM 

I. Que la ULPGC, creada per la Llei territorial 5/1989, de 4 de maig, de 
reorganització universitária de Canáries, es regeix pels seus propis Estatuts i la Llei 
orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgánica 
4/2007, de 12 d'abril, i, d'acord amb aquestes disposicions, gaudeix de personalitat 
jurídica própia i plena capacitat d'obrar dins del seu ámbit d'actuació, i té 
encomanat el servei públic de l'educació superior (docéncia, estudi i recerca), que 
realitza mitjarnant el compliment, entre d'altres, de les finalitats següents: 

- La creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de la ciéncia, la 
técnica i la cultura. 
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- El suport científic i técnic al desenvolupament cultural, social, tecnológic i 
económic, tant nacional com, en particular, de la comunitat autónoma de Canáries. 

- La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin 
l'aplicació de coneixements i métodes técnics i científics o de creació artística. 

Per dur a terme aquestes finalitats, pot fer les accions, establir els contactes i 
formalitzar els convenis que estimi oportuns amb entitats, organismes i institucions, 
tant públiques com a privades, nacionals i estrangeres. 

II. Que la URV, creada per la Llei 36/1991, de la Generalitat de Catalunya, 
de 30 de desembre de 1991, es regeix pel seu propi Estatut, la Llei orgánica 
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d'universitats catalanes, i, d'acord amb aquestes disposicions, gaudeix de 
personalitat jurídica própia i plena capacitat d'obrar dins del seu ámbit 
d'actuació, i té encomanat el servei públic de l'educació superior (docéncia, 
estudi i recerca), que realitza mitjanant el compliment, entre d'altres, de les 
fi nal itats següents: 

Aconseguir els nivells d'excel.léncia més elevats en els processos 
d'ensenyament i aprenentatge superior. 

- Generar, transferir i socialitzar el coneixement amb la finalitat de contribuir 
al progrés sostingut i sostenible de la societat. 

Assumir el paper de motor d'un desenvolupament humá, responsable i 
sostenible, sobretot en l'ámbit social, cultural i económic, de les comarques 
meridionals de Catalunya, mitjaNant la recerca independent, la transmissió i 
l'aplicació del coneixement. 

Per dur a terme aquestes final itats, la URV és competent per establir relacions de 
cooperació amb altres organismes de carácter científic i cultural, amb persones 
físiques i amb entitats públiques i privades. 

III. Que les parts volem establir una estreta col•laboració a fi d'impulsar el 
compliment de les finalitats comunes que tenim encomanades, en la certesa que tal 
col•laboració, en permetre un millor aprofitament dels recursos disponibles i una 
major eficácia en la gestió, permetrá obtenir millors resultats als programes i accions 
a emprendre, la qual cosa redundará en benefici d'ambdues institucions i, en 
definitiva, en benefici del desenvolupament científic i cultural i del progrés de la 
societat que les acull. 
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IV. Que, sobre la base d'aquests antecedents, les parts manifestem la voluntat 
de formalitzar aquest conveni marc de collaboració, d'acord amb les següents 
cláusules o 

ESTIPULACIONS 

PRIMERA. De l'objecte del conveni 

Aquest conveni té per objecte regular el marc de la col•laboració científica, 
cultural i cientificotecnológica entre la ULPGC i la URV per al compliment dels 
objectius següents: 

a) Desenvolupament i difusió de l'educació i la cultura en l'ámbit general 
entre ambdues institucions. 

b) Desenvolupament de l'ensenyament superior i la recerca científica i 
tecnológica. 

L'amplitud de la col.laboració está condicionada, en cada cas, a la 
disponibilitat dels mitjans de cada organisme, així com a la prioritat que requereixin 
els programes en curs. 

SEGONA. De les árees prioritáries d'actuació 

Per complir els objectius a qué es refereix la cláusula anterior, ambdues 
institucions hem de planificar programes d'actuació conjunta, especialment els 
relacionats amb les árees prioritáries següents: 

a) Docéncia de grau i postgrau. 
b) Estudis i recerques conjunts. 
c) Intercanyi d'estudiants, professors i investigadors. 
d) Formació i perfeccionament de docents i investigadors. 
e) Qualsevol altra activitat que les parts considerem important per assolir 

els objectius del conveni. 

TERCERA. Del desenvolupament dels programes i accions 

Aquest conveni marc no comporta cap despesa. 

Els programes i accions s'han de desenvolupar posteriorment, en els seus 
aspectes concrets, mitjanant acords singularitzats referits a cadascuna de les árees 
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prioritáries d'actuació, que cal incorporar progressivament, a mesura que es vagin 
formalitzant, i han de formar part inseparable d'aquest conveni com a annexos. 

Les aportacions económiques associades als costos que generi la 
col.laboració han de ser avaluades i acordades pels órgans competents de les dues 
institucions per a cadascun dels acords singularitzats que es concretin. 

Per possibilitar l'execució dels acords singularitzats a les diferents árees, les 
parts podem recaptar ajuts, subvencions i col•laboracions d'altres entitats, públiques 
i privades. 

QUARTA. Del seguiment del conveni 

Per a la posada en marxa, control, seguiment i comunicació del que preveu 
aquest conveni marc, així com els futurs convenis específics que se signin a 
l'empara d'aquest acord, es pot constituir una comissió de seguiment en el termini 
de tres mesos a partir de la signatura del conveni marc. Aquesta comissió té, així 
mateix, les funcions previstes a l'estipulació setena i totes les que li siguin assignades 
en posteriors convenis i normes de desenvolupament. 

La comissió ha d'estar composta per un total de quatre membres, designats 
paritáriament per cada institució. Aquests membres són el rector o rectora de 
cadascuna de les universitats signatáries, o el vicerector o vicerectora en qui 
delegui, així com una altra persona designada pels respectius rectors. La presidéncia 
de la comissió recau en un dels rectors i s'alterna anualment a partir de la data de 
signatura del conveni. L'alternanw s'inicia a la ULPGC. 

La comissió s'ha de reunir amb carácter ordinari com a mínim un cop l'any. 
En les deliberacions, el vot de la presidéncia té un carácter diriment en cas d'empat. 
Un cop constituTda, la comissió ha d'elaborar i aprovar el seu reglament d'actuació 
en el termini máxim de sis mesos. 

CINQUENA. De la durada del conveni 

La durada d'aquest conveni és de cinc anys. El conveni resta en vigor durant 
aquest període i es prorroga automáticament per períodes addicionals de tres anys, 
sempre que qualsevol de les parts no en faci una denúncia formal, que ha de ser 
notificada fefaentment a l'altra part amb una antelació de sis mesos a la data prevista 
de rescissió. 
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En cas que existeixi algun conveni específic vigent, celebrat a l'empara 
d'aquest conveni marc, continua en vigor fins a la finalització de l'activitat concreta 
que prevegi. 

SISENA. De la titularitat i explotació dels resultats 

Els aspectes relacionats amb la titularitat i explotació dels resultats a qué 
donin lloc els treballs que es duguin a terme a l'empara d'aquest conveni s'han de 
sotmetre al que estableixen els estatuts de la ULPGC i de la URV, sense perjudici 
que les parts, de comú acord, puguem pactar per a cadascuna de les accions altres 
acords, que cal recollir per a cada cas als convenis específics que es formalitzin. 

SETENA. De la jurisdicció 

Les qüestions litigioses que es derivin de la interpretació, desenvolupament, 
modificació, resolució i efectes d'aquest conveni marc, així com dels acords 
singularitzats a qué doni lloc, han de ser solucionades per la comissió de seguiment 
que s'hi preveu. 

En cas que no s'aconsegueixi un acord, les parts, amb renúncia expressa 
a qualsevol altre fur o jurisdicció que ens pugui correspondre, acordem sotmetre 
aquestes qüestions litigioses als jutjats de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 

VUITENA. De la col•laboració entre els signants 

Les parts hem de col.laborar en tot moment, d'acord amb els principis de 
bona fe i eficácia, per assegurar la correcta execució dels pactes i per fomentar i 
impulsar el desenvolupament cultural, científic i tecnológic de les institucions 
objecte d'aquest conveni. 
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OS 

Iv TAT 

IRGILI 

RECTO T 

Francesc X vier Grau i Vidal 
Rector 

I per deixar-ne constáncia, als efectes oportuns i en prova de conformitat, les 
parts signem aquest document, en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats a l'encaKalament. 

PER LA UNIVERSIDAD DE 
	

PER LA UNIVERSITAT 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

	
ROVIRA I VIRGILI 
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