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CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA 

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 mar (DOGC 6100, de 2 
d'abril de 2012), amb domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de 
Tarragona, i amb el NIF Q-9350003-A. 

I de l'altra, el Dr. Josep Maria Baró Pujés, president de l'Associació Cultural del 
Matarranya (en endavant, ASCUMA) en virtut del seu nomenament en 
l'assemblea general celebrada al febrer de 2011, que representa aquesta institució 
d'acord amb les competéncies que preveu l'article 11é dels Estatuts d'ASCUMA, 
aprovats el 13 de març de 2010. ASCUMA té el domicili social al carrer Major, 4, 
codi postal 44610 de Calaceit, amb NIF G44104925. 

Totes les 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, mitjarnant la docéncia, la recerca i 
l'extensió universitária. 

2. ASCUMA és una associació cultural sense afany de lucre i declarada d'utilitat 
pública, que desenvolupa activitats de recerca i difusió relacionades amb el 
patrimoni de la comarca del Matarranya i de la Franja d'Aragó. Entre aquestes, és 
l'amfitriona de la VIII Trobada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la 
Pedra Seca, que se celebrará a Calaceit (Terol) els dies 15, 16 i 17 de maig de 
2015. 
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3. Tant la URV com ASCUMA estem d'acord a establir unes relacions de 

col•laboració entre totes dues organitzacions. 

Així, doncs, formalitzem aquest conveni d'acord amb les següents 

CLÁUSULES 

1. La URV i ASCUMA col•laborarem en l'ámbit d'interés comú de la VIII Trobada 

d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra Seca. 

2. ASCUMA aplicará descomptes perqué els estudiants de la URV gaudeixin 

d'avantatges en la inscripció a la Trobada. 

3. La URV, a través de la Unitat de Publicacions, col.laborará en la maquetació 

dels textos per publicar les actes de la VIII Trobada d'Estudi per a la Preservació 

del Patrimoni de la Pedra Seca, mitjanant el servei de publicacions de qué 
disposa. 

4. Totes dues institucions ens comprometen a intercanviar informació sobre les 

activitats d'interés mutu que cadascuna duguem a terme a través dels mecanismes 

que s'estableixin amb aquesta finalitat. 

5. Per facilitar la redacció, seguiment i compliment d'aquest conveni, totes dues 

institucions podem designar la persona o persones que considerem adients. A 

més, aquestes persones també han de vetllar per l'execució correcta d'aquest 

conveni. 

6. En els materials de difusió i accions publicitáries relatives a l'activitat objecte 

d'aquest conveni s'ha d'incorporar la imatge corporativa de la URV. 

7. Aquest conveni és vigent des que se signa i té una durada de tres anys. 

8. 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 aquest conveni. 

9. En el 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. 
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Tarragona, 26 de gener de 2015 

El rector de la URV El president d'ASCUMA 

UNEVERSITAT 

ROVIRA 1 VIRGIU 

RECrORAT 

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

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