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CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE I EL 
COL•LEGI DE DIETISTES — NUTRICIONISTES DE CATALUNYA 

Tarragona, 19 de gener de 2016 

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 2012). 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. 

De l'altra, la Sra. Nancy Babio Sánchez, en la seva qualitat de Presidenta i en 
representació del Col.legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (en endavant 
CoDiNuCat) en virtut del seu nomenament el dia 15 de novembre de 2013. El 
CoDiNuCat té el domicili al carrer Via Laietana, 38, lr la, de Barcelona, teléfon 93 
010 62 48, email codinucat@gmail.com  i NIF Q-0801960-F. 

MANIFESTEN 

I. Que la URV aprovada per Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la URV, 
del Parlament de Catalunya, s'inspira en els valors de la pedagogia catalana, en clara 
sintonia amb la realitat social i territorial, es fonamenta en una activitat de docéncia 
i de recerca de qualitat que potencia els coneixements científics i técnics, i estimula 
els ideals humans individuals i socials. 

II. Que el CoDiNuCat, creat per Decret 152/2013, de 9 d'abril, és la corporació de 
dret públic, de base associativa i funcionament democrátic, amb personalitat jurídica 
própia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, que gestiona els 
interessos vinculats a la nutrició humana i dietética i vehicula la participació dels 
Dietistes-Nutricionistes en l'administració d'aquests interessos. 

III. Que per aconseguir un major grau d'eficácia en el seu respectiu ámbit, ambdues 
institucions consideren necessari desenvolupar iniciatives de col.laboració en matéria 
de docéncia, recerca, transferéncia de coneixement, tecnologia i innovació. 

Per tot aixó, subscriuen aquest conveni marc de col.laboració, que es regeix per les 
següents: 
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CLÁUSULES 

Primera. Objecte 
La finalitat d'aquest conveni és establir el marc de col.laboració entre la URV i el 
CoDiNuCat, a partir de les següents propostes d'accions: 

• Promoure les relacions de carácter académic, científic i professional entre la 
URV i el CoDiNuCat. 

• Desenvolupar activitats de docéncia, investigació, transferéncia de 
coneixement i difusió en matéries d'interés comú per a ambdues institucions. 

• Fomentar l'intercanvi recíproc d'informació sobre temes d'investigació, llibres, 
publicacions 1 altres recursos i materials d'interés per a ambdues institucions. 

• Fomentar el debat i intercanvi d'experiéncies sobre tots aquells temes que 
puguin beneficiar ambdues institucions. 

• Col.laborar en l'estudi i l'execució de projectes i iniciatives que reportin 
beneficis a la projecció d'ambdues institucions. 

• Facilitar, sempre que sigui possible, els espais que l'altra part pugui necessitar 
per dur a terme accions de formació i difusió, amb la prévia consulta de la 
disponibilitat corresponent. 

Segona. Especificacions 
Les especificacions de les actuacions previstes en la cláusula anterior i de les altres 
que es puguin dur a terme en el futur s'establiran en convenis específics sobre les 
condicions i aportacions de cada una de les institucions, que s'hauran d'ajustar al 
marc pressupostari corresponent i tenir l'aprovació de l'órgan competent de cada 
entitat. 

Tercera. Interlocutors 
Per al seguiment d'aquest conveni i del desenvolupament concret dels convenis 
específics, les dues institucions establiran uns interlocutors. Per part de la URV, la 
persona interlocutora será el degá/na de la Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut. 
Per part del CoDiNuCat la persona interlocutora será qui ocupi la presidencia del 
CoDiNuCat. 

Quarta. Desenvolupament 
La URV i el CoDiNuCat, segons la seva disponibilitat, facilitaran els mitjans necessaris 
per al bon desenvolupament i execució d'aquest conveni. 

Cinquena. Publicitat 
La URV i el CoDiNuCat poden fer difusió d'aquest conveni a través dels seus canals 
habituals de comunicació i difondre la col•laboració existent entre les institucions. 

La publicitat realitzada en qué apareguin els logotips de les institucions implicades 
haurá de ser revisada i acceptada per l'altra part. 

Sisena. Protecció de dades 
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d'aquest conveni i dels 
específics que se'n derivin tindrá carácter confidencial, si no és que s'acordi 
expressament el contrari. 

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les 
informacions, dades i documentació a qué tinguin accés en virtut d'aquest conveni i 
dels específics que se'n derivin, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als 
previstos en aquest, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment 
de la normativa de protecció de dades personals d'aplicació en cada cas. Ni en virtut 
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d'aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament 
es podran dur a terme accessos a dades de carácter personal ni tractaments ni 
cessions a tercers no permesos per les lleis. 

Quant als tractaments legítims de dades necessáries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d'aquest conveni i dels específics que se'n 
derivin, en cas que siguin necessaris, les parts es comprometen a respectar la 
normativa de protecció de dades personals d'aplicació en cada cas, a adoptar les 
mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta 
confidencialitat sobre aquestes. 

Setena. Vigéncia 
Aquest conveni tindrá vigéncia des del mateix moment de la seva signatura i podrá 
ser modificat i ampliat per acord mutu entre les dues parts. 

La seva durada s'estableix per un termini de dos anys, prorrogables tácitament en 
períodes anuals successius, excepte que una de les parts comuniqui a l'altra, amb 
dos mesos d'antelació, la seva voluntat d'extingir-lo abans del termini establert, o de 
la seva prórroga. 

Vuitena. Resolució 
Sens perjudici del que es preveu al pacte anterior, seran causes de resolució 
anticipada les següents: 

- L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
- L'acord mutu de les parts, que s'instrumentará per escrit. 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
- Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

Novena. Resolució de conflictes 
Aquest conveni es regirá pel dret catalá. Si hi hagués discrepáncies respecte a 
l'aplicació i execució d'alló que s'hi acorda, seran resoltes per les parts de comú acord. 
En cas que no es produís aquest acord, seran competents els jutjats i tribunals de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc 
i data indicats a l'encaNalament. 

Per la Universitat Rovira i Virgili 

Sr. Josep Anton Ferré Vidal 
Rector 

Pel Col•legi de Dietistes-Nutricionistes de 
Catalunya 

Sra. Nancy Babio Sánchez 
Presidenta 
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