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Tarragona, de 27 de gener de 2016 

PARTS 

D'una part, la Fundación REPSOL, amb domicili social al carrer Velázquez, 166, 28002 

Madrid, amb CIF G-81251860, representada en aquest acte pel Sr. Ignacio Egea Krauel, 

amb DNI 22446393-A, en la seva qualitat de vicepresident, fent ús del poder atorgat al 

seu favor, amb data 24 de juny de 2015, davant el notari de Madrid Sr. Martín María 

Recarte Casanova, amb el número 1554 del seu protocol. 

D'una altra, la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV), amb domicili al carrer de 

l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, amb CIF Q-9350003-A, representada en aquest acte 

pel Dr. Josep Anton Ferré Vidal, en la seva qualitat de rector, en virtut del seu 

nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC núm. 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 

núm. 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de 

marg de 2012 (DOGC núm. 6100, de 2 d'abril de 2012). 

I compareix també, el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, representat en 

aquest acte pel Sr. Joan Pedrerol Gallego, president del Consell Social, que va ser 

nomenat per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de gener de 2015 

(DOGC núm. 6794, de 22 de gener) i que actua en exercici de les funcions que Ii 

atribueixen l'article 14 de la Llei orgánica d'universitats, l'article 92 de la Llei 

d'universitats de Catalunya i els articles 44-46 de l'Estatut de la Universitat Rovira i 

Virgili. 
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ANTECEDENTS 

I. La URV és una universitat pública creada pel Parlament de Catalunya el 30 de 

desembre de 1991(Llei 36/1991, de 30 de desembre). 

II. La URV té com a finalitat la prestació del servei públic de l'educació superior i 

de la recerca, mitjangant la docéncia i l'activitat investigadora. Per tant, ha de 

facilitar als estudiants, a les organitzacions i al conjunt de la societat les 

habilitats, les idees i els coneixements científics necessaris per viure i treballar 

de forma satisfactória i solidária en un món que canvia, socialment i 

técnicament, de manera continuada. 

La Universitat es regeix pels principis d'autonomia, llibertat, democrácia, 

justícia, igualtat, no discriminació, independéncia i pluralitat. La comunitat 

universitária, i especialment els órgans de govern de la Universitat, han de 

donar plena efectivitat a aquests principis. 

III. El Consell Social de la URV, com a órgan col.legiat de la URV que té com a 

objectiu la participació de la societat en la URV, estableix com a eix tercer del 

seu pla estratégic promoure la captació de talent d'estudiants d'ensenyament 

secundari i la seva fidelització a la URV. 

IV. La URV i el Consell Social de la URV, en compliment del seu objecte, han de 

facilitar l'accés a l'educació superior al máxim nombre possible d'estudiants de 

tot arreu (article 5.a de l'Estatut de la URV). Les relacions entre la universitat i 

l'ensenyament secundari han posat de manifest l'existéncia d'alumnes 

d'aquest que es veuen obligats, per dificultats económiques, socials i 

personals, a renunciar als estudis superiors perqué s'han d'incorporar al 

mercat de treball. Per pal•liar aquestes dificultats, el Consell Social de la URV 

convoca anualment les Beques patrocinades, des del curs 2006-2007 

copatrocinades per Repsol i des del curs 2009-2010 copatrocinades per 

Fundación REPSOL (en endavant, les beques). 

V. L'objecte de la Fundación REPSOL és ser "expressió de la vocació de 

responsabilitat social corporativa del grup Repsol i, en particular, del seu 

compromís amb la millora sostinguda de les societats en les quals desenvolupa 

les activitats industrials i empresarials", i que pot dur a terme aquest propósit 

mitjangant la persecució de finalitats d'interés general de carácter social, 

cultural, mediambiental, científic, educatiu i de foment de la recerca, els quals 
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poden ser desenvolupats mitjangant plans o programes d'actuació consistents 

en "accions directes de la mateixa Fundación Repsol o en la seva participació o 

suport a programes i accions impulsades per tercers". 

VI. Les beques són conegudes per la Fundación REPSOL i encaixen dins de les 

finalitats de carácter social, cultural i educatiu descrits en els seus Estatuts. 

D'acord amb aquestes finalitats, la Fundación REPSOL vol seguir col•laborant 

amb la URV i el seu Consell Social per facilitar l'accés i la permanéncia en els 

estudis universitaris als alumnes d'ensenyament secundari que presentin 

dificultats económiques, socials i personals per accedir-hi. 

VII. El Grup Repsol i la seva fundació tenen una preséncia activa a la URV i la seva 

área d'influéncia (comarques de Tarragona). 

VIII. En virtut d'aixó, la URV i la Fundación REPSOL (conjuntament anomenades les 

parts), reconeixent-nos recíprocament capacitat legal suficient per intervenir 

en aquest acte, acordem subscriure aquest CONVENI DE COL•LABORACIÓ 

d'acord amb les següents 

CLÁUSULES 

Primera. OBJECTE DEL CONVENI 

L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col•laboració entre la URV, el seu 

Consell Social i la Fundación REPSOL per convocar beques destinades a facilitar la 

incorporació a la URV d'alumnes d'ensenyament secundari que tenen un bon expedient 

académic i motivació per emprendre aquests estudis, peró que es troben amb dificultats 

económiques, socials i personals que ho dificulten. 

Les característiques de les beques que es concedeixen són: 

- El nombre máxim de beques que es concedeixen per al curs académic 2016-2017 

és de cinc (5), que estan cofinangades per la Fundación REPSOL i el Consell Social 

de la URV. 

- Les beques s'adjudiquen a estudiants que provenen de l'ensenyament secundari i 

que accedeixen a estudis oficials oferts per la URV. 

- Les beques poden ser objecte de renovació anual fins que els estudiants becats 

aconsegueixen la titulació de máster oficial, sempre que aquests continuin els 

estudis a la URV i reuneixin els requisits exigits a la convocatória. 
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- El conveni també és d'aplicació als estudiants amb beques vigents en el curs 

académic 2015-2016, a fi que aquests puguin completar els estudis fins a 

aconseguir la titulació de máster, en idéntiques condicions a les establertes al 

parágraf anterior. 

- Amb l'objecte de reforar el carácter plural i de diversitat de les beques, i per 

evitar-ne la concentració en un tipus d'estudis, les beques s'han de concedir per 

cursar ensenyaments diferents, amb carácter general fins a un máxim de cinc 

cursos académics, que inclouen un grau i un máster oficial. De manera 

excepcional, en el cas que hi concorrin estudis de Medicina i Arquitectura, que 

comporten un itinerari académic més llarg, es pot adjudicar una única beca per a 

aquesta tipologia d'estudis. 

En virtut d'aquest conveni, la Fundación REPSOL es compromet a fer una aportació 

económica anual máxima de seixanta mil euros (60.000 euros) a favor de la URV, que 

aquesta ha de destinar íntegrament i amb carácter exclusiu a la convocatória i 

adjudicació de les beques al.ludides a l'expositiu III. El Consell Social de la URV ha 

d'aportar la mateixa quantitat a aquestes beques, amb cárrec a la partida pressupostária 

010000-5051-4891. 

Per la seva banda, la URV i el seu Consell Social es comprometen a difondre la 

participació i col•laboració de la Fundación REPSOL en les beques patrocinades en la 

forma descrita a la cláusula quarta. 

Segona. NATURALESA 

Aquest conveni es regeix per les disposicions aplicables contingudes en la Llei 49/2002, 

de 23 de desembre, de régim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 

incentius fiscals al mecenatge i en el Reial decret 1270/2003, de 10 octubre, que conté el 

seu desenvolupament reglamentari. 

La difusió de la participació de la Fundación REPSOL en aquestes beques per part de la 

URV i el seu Consell Social no constitueix una prestació de serveis, en virtut de l'aplicació 

analógica a aquest conveni particular de l'article 25, apartat 1, parágraf 2n de la Llei 

49/2002, relatiu als convenis de col.laboració empresarial en activitats d'interés general. 
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Tercera.  AJUDA ECONÓMICA DE LA FUNDACIÓN REPSOL 

La Fundación REPSOL es compromet a abonar a la URV l'import indicat a la cláusula 

primera de manera fraccionada, d'acord amb els diferents venciments de les beques 

finalment adjudicades. 

Aquest import ha de ser abonat mitjangant transferéncia bancária al compte corrent de la 

URV 2013/3074/64/0210237400, que la URV a aquest efecte ha indicat a la Fundación 

REPSOL. 

La URV ha de lliurar a les persones que la Fundación REPSOL li indiqui, en el termini 

máxim d'un mes a comptar des de la seva realització i al domicili social d'aquesta, les 

corresponents certificacions acreditatives de les aportacions realitzades, amb la finalitat 

que pugui gaudir del régim i incentius fiscals establerts per la Llei 49/2002. 

Ouarta.  DIFUSIÓ DE LA COL.LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓN REPSOL 

La URV i el seu Consell Social es comprometen a difondre la participació i col•laboració de 

la Fundación REPSOL mitjangant la inserció de la seva denominació social i el seu logo en 

tots els rétols, impresos, catálegs, segells, propaganda, altres elements materials, lloc 

web principal o qualsevol altre d'associat a les beques, així com en xarxes socials (les de 

més reconeixement entre els usuaris o qualsevol que es pugui crear en el futur), així com 

en qualsevol altra informació que es publiqui o editi en relació amb les beques durant la 

vigéncia d'aquest conveni i que es divulgui a través de xarxes telemátiques, tant als 

webs de la URV i del Consell Social de la URV com a la página web de les beques, si en 

algun moment se'n crea alguna. 

La URV ha d'informar la Fundación REPSOL de la publicació definitiva, dels llocs i de les 

característiques d'impressió de la seva denominació i el seu logo en tot el material 

imprés, electrónic i/o audiovisual que es produeixi, editi, publiqui, divulgui o del qual es 

dugui a terme una comunicació pública a través de xarxes telemátiques en relació amb 

les beques. 

Amb carácter general, la URV i el seu Consell Social s'obliguen al fet que sigui esmentada 

la col.laboració de la Fundación REPSOL en tots els actes de difusió referits a les beques, 

també a través d'Internet. 
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Amb independéncia d'aixó, la Fundación REPSOL pot publicar i difondre pels seus 

mitjans, entre els quals s'inclouen els electrónics i telemátics, la seva intervenció i 

col•laboració en les beques de la manera que consideri més convenient. Cal que informi 

d'aquesta difusió el Consell Social de la URV, de qui se n'ha d'esmentar la coparticipació. 

Cinquena. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LES BEQUES 

El Consell Social de la URV ha d'aprovar la convocatória de beques, publicar-la a la seva 

página web indicant-ne les entitats col.laboradores, i fer-ne difusió pública als centres 

d'ensenyament secundari. 

La convocatória de beques ha de preveure una comissió de selecció de becar, en la qual 

ha de participar un representant de la Fundación REPSOL. El procediment de selecció és 

el de concurréncia competitiva, i s'han d'establir uns criteris económics, académics i 

personals per valorar les sol.licituds presentades. 

Les beques patrocinades per aquest conveni han d'estar dotades amb un import máxim 

de 5.000 € anuals cadascuna, durant els cursos académics en qué l'estudiant becat 

realitzi els estudis a la URV i en les condicions previstes a la convocatória. El 50% 

d'aquest import ha d'anar a cárrec de la Fundación REPSOL i el 50% restant l'ha 

d'aportar el Consell Social de la URV. 

La Fundación Repsol es compromet a mantenir aquesta aportació durant tots els cursos 

académics en qué cada becari triat tingui dret a rebre l'ajuda, d'acord amb les bases de 

la convocatória de beques. 

Tota la gestió económica i administrativa de les beques s'ha de dur a terme a través del 

Centre d'Atenció a l'Estudiant (CAE) de la URV. 

El contingut d'aquest conveni no pot ser interpretat en cap cas com a creador de cap 

mena de relació laboral entre la Fundación REPSOL i les persones implicades en el 

programa de beques. 

La Fundación REPSOL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la gestió que la URV 

realitzi de l'aportació lliurada. Així mateix, la URV resulta obligada al compliment de 

qualsevol disposició legal vigent que li siguin aplicable en cada moment en matéria fiscal. 
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La URV garanteix la indemnitat a la Fundacíón REPSOL davant de qualsevol tipus de 

reclamació que es derivi de l'organització í gestió de les beques, ja sigui directament, ja 

sigui en relació amb les persones físiques o jurídiques que hagin intervingut en el mateix 

per encárrec de la URV. 

A petició de la Fundación REPSOL, la URV ha de lliurar, de la forma establerta a la 

cláusula tercera, les corresponents certificacions acreditatives de les aportacions 

realitzades, amb la finalitat que pugui gaudir del régim i incentius fiscals establerts per la 

Llei 49/2002. 

El Consell Social de la URV ha de presentar a la Fundación REPSOL un informe descriptiu 

de les actuacions desenvolupades a l'empara d'aquest conveni en qué es reculli un 

dossier de premsa relatiu a les activitats de comunicació i difusió de les beques i a la 

col•laboració de la Fundación REPSOL, i evidéncies documentals d'abast financer i 

operatiu de l'aplicació de l'aportació rebuda de la Fundación REPSOL. 

En qualsevol cas, la Fundación REPSOL pot sol.lícitar que el Consell Social de la URV 

acrediti la destinació i aplicació efectiva de la referida aportació. 

Sisena. PROPIETAT INTEL•LECTUAL 

Cap de les manifestacions que es contenen en aquest conveni suposa la cessió o 

transmissió de qualsevol dret de propietat intel.lectual o industrial titularitat d'una part a 

l'altra. 

L'ús no autoritzat (o per a una finalitat diferent a la pactada en aquest conveni) fet per 

qualsevol part de signes distintius, marques, denominacions o qualsevol altre element 

protegit per drets de propietat industrial o intel•lectual de l'altra part, faculta aquesta per 

resoldre el present conveni sense perjudici de la corresponent indemnització de danys i 

perjudicis a qué doni lloc, que en aquest supósit ha de ser satisfeta per la part infractora. 

En el cas que la infracció sigui comesa per la URV, aquesta part está obligada a restituir a 

la Fundación REPSOL l'import íntegre de les aportacions realitzades en l'últim any en 

virtut d'aquest conveni. 

En el cas que la infracció sigui comesa per la Fundación REPSOL, aquesta part está 

obligada a ingressar a la URV l'import total previst per les beques, a fí de cobrir els 

cursos pendents per als estudiants ja becats fins que acabin els estudis. 
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Setena.  DURADA 

Aquest conveni entra en vigor el dia que se signa i és vigent durant el curs académic 

2016-2017, sense perjudici que la Fundación REPSOL exigeixi a la URV en qualsevol 

moment les obligacions de difondre la seva col.laboració en les beques i altres de 

relacionades amb aquest conveni que, per la seva própia naturalesa, hagin de subsistir 

quan aquest finalitzi. 

El conveni es prorroga o renova per cursos académics successius quan s'extingeix si les 

parts així ho convenim expressament i per escrit. 

Vuitena.  RESOLUCIÓ 

Les parts podem resoldre aquest conveni en els supósits següents: 

- Per mutu acord de les parts si no convé la renovació o la prórroga prevista a la 

cláusula setena. 

En el cas que la convocatória de beques es cancel.li  o no arribi a desenvolupar-se 

totalment o parcialment en el període de vigéncia del conveni. Quan la 

impossibilitat d'execució total o parcial de les beques no sigui imputable a la URV, 

aquesta haurá de restituir a la Fundación REPSOL únicament la part de les 

aportacions rebudes a l'empara d'aquest conveni respecte de les quals la URV no 

pugui provar que s'han gastat en relació a la convocatória de les beques. 

En el cas que la URV no destini íntegrament a les beques l'aportació indicada a la 

cláusula primera d'aquest conveni o quan hi hagi indicis fundats que aquesta 

aportació podria haver estat aplicada a finalitats delictives, fraudulentes o 

contráries a la legalitat vigent. En aquest cas la URV ha de restituir l'import de les 

aportacions realitzades durant l'últim any per la Fundación REPSOL. 

- En el cas que les parts no difonguin la participació en les beques de la manera 

acordada a la cláusula quarta. 

- 	En el supósit previst a la cláusula sisena. 

Independentment de la causa de resolució del conveni, les disposicions que s'hi 

estableixen continuen sent exigibles mentre subsisteixi el dret dels becaris seleccionats a 

rebre les aportacions económiques anuals previstes a les bases reguladores de la 

convocatória de beques, incloent-hi les possibles renovacions. Mentre persisteixin els 
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drets económics dels becaris, aquests han de continuar sent sufragats el 50% per la 

Fundación REPSOL i el 50% pel Consell Social de la URV. 

Novena. BON GOVERN 

La URV i la Fundación REPSOL es comprometen, en honor d'una major transparéncia i en 

línia amb les millors práctiques de govern corporatiu, al fet que les seves actuacions es 

regeixin pels principis recollits en les normatives que els són aplicables en aquesta 

matéria, i de manera específica, en la Llei 19/2013, de Transparéncia i el Codi de bon 

govern, respectivament. 

Desena. BON GOVERN I CODI D'ÉTICA I CONDUCTA DE COULABORADORS 

Les actuacions i col•laboracions de la Fundación REPSOL tenen com a base el compliment 

d'una série de premisses recollides al seu Codi de bon govern (disponible per a consulta a 

<http://www.fundacionrepsol.com/es/la-fundacion/codigo-de-buen-gobierno >), en honor 

d'una major transparéncia i en línia amb les millors práctiques de govern corporatiu per a 

l'óptim desenvolupament i execució de les seves finalitats fundacionals. 

Aquest codi de bon govern té per objecte establir les pautes generals que han de regir la 

conducta de la Fundación REPSOL, els membres del seu patronat i altres órgans i 

empleats d'aquesta, en el desenvolupament de les activitats a través de les quals es 

materialitzin les finalitats de la Fundación REPSOL. 

En virtut de la normativa interna d'obligat compliment per la Fundación REPSOL, atenent 

a les seves finalitats fundacionals i a l'esperit del seu codi de bon govern, resulta 

necessari que qualsevol projecte en el qual col.labori la Fundación REPSOL estigui alineat 

amb els compromisos i principis recollits en aquests documents, i la URV assumeix el 

contingut obligacional d'aquesta normativa únicament a efectes de la correcta execució 

del d'aquest conveni. 

Així mateix, la URV ha de respectar i complir les disposicions contingudes en el codi 

d'ética i conducta de col•laboradors i proveidors de la Fundación REPSOL (disponible per 

a consulta a <http://www.fundacionrepsol.com/es/la-fundacion/codigo-etica-conducta-

colaboradores-proveedores>), el contingut del qual la URV declara conéixer, en la 

mesura que Ii sigui aplicable a aquesta part, ateses les característiques particulars del 

projecte. 
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Onzena. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquest conveni es regeix i s'interpreta per la legislació espanyola vigent que hi resulta 

d'aplicació. 

Ambdues parts intervenim amb renúncia expressa a qualsevol fur que ens pugui 

correspondre i ens sotmetem a la jurisdicció dels jutjats i tribunals ordinaris de 

Tarragona capital per a la solució de les qüestions que es puguin suscitar sobre la 

interpretació, execució, compliment i/o terminació d'aquest conveni. 

I, en prova de conformitat, les parts signem aquest conveni en tres exemplars, en 

llengua catalana i castellana, i a un sol efecte en el lloc i la data anteriorment indicats. 

FUNDACIÓN REPSOL 
	

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

UN V 

ROViRA I 

REcrORAT  
Ignacio Ege. rauel 	 Josep Anton Ferré Vidal 

Vicepre »dent executiu 	 Rector 

Consell Social de la  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Joan Pedrerol Gallego 

President 
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