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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA, LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 
(UCEIF) PER AL FOMENT DE L'EMPRENEDORIA 

REUNITS 

D'una part, Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV), 
amb CIF Q-9350003A, amb seu a Tarragona, 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), i 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 mar9 (DOGC 6100, de 2 
d'abril de 2012). 

D'una altra, Francesc Roca Rosell, regidor delegat d'Ocupació i Desenvolupament Económic 
de l'Ajuntament de Tarragona, amb NIF P4315000B, amb seu a Tarragona, plaga de la Font, 
1, que actua en nom i representació d'aquest ajuntament en virtut de les competéncies 
delegades que consten al decret de data 15 de juny de 2015. 

I d'una altra, José Carlos Gómez Sal, president de la Fundación de la Universidad de 
Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (en endavant, UCEIF) amb 
seu a l'edifici El Solaruco, avinguda Menéndez Pelayo 94-96, 39006, Santander i amb CIF 
G-39622360, que actua en nom i representació d'aquesta fundació, en virtut de les facultats 
que té per raó del seu cárrec. 

Les parts ens reconeixem amb el poder, la competéncia i la legitimació suficients per 
formalitzar aquest conveni de col.laboració. 

EXPOSEM 

I. Que la Universitat Rovira i Virgili és una institució académica de carácter públic la missió 
del qual és elaborar coneixement i transferir-lo a la societat. En aquest context, el foment de 
l'emprenedoria i la formació d'emprenedors constitueix un dels seus objectius, que fa 
explícits a través de la Cátedra per al Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses i la 
plataforma URV Emprén, en la qual coordina i lidera les actuacions de més de trenta 
institucions públiques i privades que exerceixen activitat emprenedora a la província de 
Tarragona. 

II. Que l'Ajuntament de Tarragona dirigeix les seves polítiques cap als objectius de promoure 
l'emprenedoria i donar suport a les persones emprenedores i al teixit empresarial de la ciutat 
desenvolupant programes i activitats que impulsin la innovació i l'enfortiment del teixit 
productiu, sempre tenint en compte la realitat actual i les necessitats canviants de l'entorn 



empresarial. En aquesta obstinació, l'activitat es dirigeix fonamentalment a impulsar 
l'economia de Tarragona, duent a terme les accions amb més probabilitats d'éxit i potenciant 
els suports per accelerar el nou model económic a l'empara d'activitats de més valor afegit, 
alimentant motors com el foment de la cultura emprenedora, l'atracció i retenció del talent i el 
foment de la innovació, entre d'altres. 

III. Que UCEIF és una fundació de carácter privat, sense ánim de lucre, l'objecte del qual 
consisteix a promoure l'estudi i la recerca en qualsevol ámbit que contribueixi al benestar, 
desenvolupament sostenible i progrés dels pobles, amb una especial atenció a l'estudi, a la 
recerca i a la formació en l'ámbit socioeconómic, fonamentalment en l'área financera i dins 
del marc de la societat del coneixement. 

III. Que la UCEIF, la URV i l'Ajuntament de Tarragona consideren que la clau de l'éxit 
económic en la societat del segle XXI resideix en la innovació i el coneixement, i que el 
talent de les persones que hi viuen és el vehicle que les impulsa i els dóna una orientació 
práctica. Com  que l'emprenedoria és una forma d'explotar el talent, qualsevol actuació que 
afavoreixi la posada en marxa d'iniciatives empresarials tindrá un impacte molt positiu en la 
competitivitat de l'economia. 

IV. Que dins dels projectes pilotats i en marxa de la UCEIF per al desenvolupament de la 
innovació hi ha el programa YUZZ, dirigit a joves amb idees innovadores, dins del camp 
tecnológic, i amb interés a desenvolupar-les amb enfocament de negoci. Aquest programa 
ha gaudit d'una gran acollida en les convocatóries que fins avui s'han realitzat i ha servit de 
motor per a la promoció de l'esperit emprenedor al territori, per la qual cosa l'Ajuntament de 
Tarragona i la URV estan interessades a establir una col•laboració activa en el marc 
d'aquest programa. 

Per tot aixó, i conscients de la necessitat de col•laboració que permeti l'obtenció dels 
objectius exposats, i sense perjudici de l'existéncia d'altres convenis particulars sobre altres 
matéries entre les institucions signatáries, les parts, de comú acord, declarem la voluntat de 
subscriure aquest conveni de col•laboració, per al qual s'estableix un marc global d'actuació 
d'acord amb les següents 

CLÁUSULES 

PRIMERA. Objecte del conveni 

Aquest conveni de col.laboració té l'objecte d'establir l'entorn de referéncia que faciliti l'acció 
coordinada entre les parts per desenvolupar un treball conjunt i coordinat, amb la finalitat de 
potenciar i rendibilitzar els respectius recursos, metodologies de treball, técniques i 
processos dirigits a la promoció de l'emprenedoria, el desenvolupament de l'esperit 
empresarial i el foment de la innovació. 

Referent a aixó, la UCEIF, a través del Centro Internacional Santander Emprendimiento 
(CISE), amb el mecenatge de Santander Universidades, amb la col.laboració d'universitats í 
entitats col•laboradores compromeses amb la innovació i l'emprenedoria en els seus 
corresponents ámbits d'actuació, promou el programa YUZZ "Joves amb idees" per a la 
promoció del talent i l'esperit emprenedor, dirigit a joves amb edats compreses entre els 
divuit i els trenta-un anys, que resideixin en províncies espanyoles en les quals existeixi un 



centre YUZZ i que presentin les seves idees innovadores a concurs d'acord amb el 
procediment establert per l'organització. 

Els joves seleccionats per participar al Programa YUZZ disposen de suport, formació i 
assessorament orientats a facilitar el desenvolupament d'un projecte de negoci basat en les 
idees proposades pels mateixos participants i poden optar a premis previstos per 
l'organització. 

És objecte d'aquest conveni la col.laboració de les parts en el desenvolupament del 
programa YUZZ "Joves amb idees", promogut per la UCEIF, a través del Centro 
Internacional Santander Emprendimiento, CISE, sobre la base del coneixement i saber fer 
adquirit en l'execució de convocatóries anteriors, d'acord amb pautes i criteris generals 
establerts per la UCEIF, per al seu desenvolupament i execució de forma coordinada amb 
l'Ajuntament de Tarragona i la URV a la província de Tarragona. 

SEGONA. Compromisos de les parts 

En l'ámbit de la col.laboració per al desenvolupament del programa YUZZ a la província de 
Tarragona, les parts ens comprometem al compliment de les actuacions següents: 

1. Compromisos de l'Ajuntament de Tarragona i de la URV 

La URV i l'Ajuntament de Tarragona han d'aportar al programa la direcció docent i 
pedagógica, incorporant-hi els continguts generalistes que siguin comuns en el conjunt del 
programa Yuzz en l'ámbit estatal i adaptat-hi els conceptes que siguin convenients en funció 
de les característiques del públic objectiu i del perfil d'emprenedoria predominant a la zona. 

La URV i l'Ajuntament de Tarragona han de seleccionar el personal docent més adequat per 
a cada área formativa, bo i recorrent tant al seu professorat com a professionals externs de 
reconeguda experiéncia i prestigi. 

Així mateix, la Universitat i l'Ajuntament s'han de responsabilitzar de l'avaluació de les 
matéries impartides al programa. 

L'Ajuntament de Tarragona ha de posar a disposició dels participants en el programa les 
instal.lacions de Tarragona Impulsa, necessáries per al desenvolupament del programa 
YUZZ en el seu corresponent ámbit d'actuació. Aquestes instal.lacions compten amb el 
mobiliari i equips necessaris per al desenvolupament del programa al centre YUZZ associat, 
en el qual participaran un máxim de vint-i-cinc joves o vint projectes. S'entén com a mínim 
necessari el següent: taules, cadires, pantalla de televisió o sistema de projecció, 
connectivitat ADSL amb qualitat per a la difusió o recepció de sessions de reproducció a 
temps real (streaming) de vídeo, cámera web i micrófon. 

L'Ajuntament de Tarragona ha de posar a disposició del programa YUZZ una coordinadora 
local en régim de mitja jornada (16 h) present en les instal.lacions cedides per al 
desenvolupament del programa YUZZ. Aquest recurs mantindrá un contacte directe i 
col.laboratiu amb l'oficina técnica general del programa i s'encarregará, entre altres funcions, 
de la coordinació logística general del centre YUZZ, del seguiment de l'evolució de les 
activitats programades i de les activitats a desenvolupar en locals diferents que puguin ser 



seleccionats esporádicament, amb l'acord previ entre les parts, per a la realització de 
jornades, taules de treball, seminaris i tallers de creació d'empreses i de formació de gestió 
d'empresaris en l'ámbit del programa YUZZ. 

Per fer front al compromís de dedicació de 16 h setmanals d'una persona que realitzi les 
funcions de coordinació del programa, l'Ajuntament compta amb la consignació 
pressupostária suficient en la partida 04020 24142 económiques 12001, 12006, 12100, 
12101 i 16000. 

L'Ajuntament de Tarragona, a través del coordinador local, es compromet a emplenar i 
enviar, de forma periódica, els qüestionaris i indicadors de seguiment requerits per l'oficina 
técnica general per al seguiment i monitoratge del programa YUZZ en el seu corresponent 
ámbit d'actuació. 

L'Ajuntament de Tarragona i la URV han de contribuir al desenvolupament del programa 
YUZZ en centre associat mitjançant l'aportació a la UCEIF de la quantitat de DEU MIL 
EUROS (10.000 €). Aquesta aportació s'ha de distribuir a parts iguals entre l'Ajuntament de 
Tarragona i la URV. Aquest import de CINC MIL EUROS (5.000 €) de cada part s'ha 
d'abonar a la presentació de la corresponent factura, de la manera següent: 

• DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 €) cadascuna de les entitats a la signatura 
del present conveni. 

• La resta de l'import, és a dir DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 € cada entitat), 
un cop finalitzades les activitats própies del programa YUZZ i després que la UCEIF 
hagi presentat la memória justificativa de les activitats desenvolupades en el marc 
d'aquest conveni. 

Per fer front al pagament dels 5.000 € totals que corresponen a l'Ajuntament de Tarragona, 
aquest disposa de la consignació pressupostária necessária en la partida 04020 24110 
2269986 Programes emprenedoria. 
L'aportació de la URV anirá a cárrec de la partida 7300176/2111. 

2. Compromisos de la UCEIF 

La UCEIF assumeix la gestió i coordinació técnica general del programa YUZZ i posa a 
disposició de les entitats participants una oficina técnica general per al desenvolupament de 
YUZZ a cárrec de la transmissió de metodologia de treball general, suport a la programació 
d'activitats i suport per al seguiment i monitoratge de totes les actuacions dutes a terme en el 
marc de YUZZ. 

La UCEIF, a través de l'Oficina Técnica de YUZZ, ha de posar a disposició de l'Ajuntament 
de Tarragona i la URV i de tots els participants en el programa YUZZ un espai web específic 
i una plataforma aplicada a la gestió, la planificació i el treball en col• laboració desenvolupat 
per coordinadors locals i participants en el marc del programa YUZZ. 

La UCEIF també ha de posar a disposició de l'Ajuntament i la URV la seva xarxa d'experts 
professionals i académics per al desenvolupament d'activitats de formació en el marc de 
YUZZ, d'acord amb les pautes establertes en aquest conveni. La xarxa está integrada per 
professionals destacats del món de l'emprenedoria, de l'empresa i de les tecnologies, i per 



docents i investigadors de l'ámbit académic especialitzats en la innovació i l'emprenedoria. 
La xarxa está composta per més de 200 experts distribuTts per tot l'Estat espanyol que 
comparteixen amb els participants la seva experiéncia docent o professional a través de 
xerrades, classes magistrals, tallers i altres activitats de formació. 

La UCEIF ha de garantir l'organització d'un mínim de deu conferéncies o activitats 
presencials a les instal•lacions de l'Ajuntament de Tarragona, Tarragona Impulsa, 
associades a YUZZ, a cárrec d'un mínim de deu dels experts professionals i académics 
inclosos a la xarxa d'experts de YUZZ. Les activitats les ha de proposar la UCEIF i les ha de 
notificar amb prou antelació a l'Ajuntament i la URV perqué en valorin de forma conjunta la 
idoneTtat. 

La UCEIF garanteix a l'Ajuntament de Tarragona i a la URV la disponibilitat de suport tutorial 
per a cadascun dels projectes que participen en YUZZ. Els tutors o mentors són empresaris 
sénior, assessors d'empreses o professionals amb experiéncia contrastada en la formulació 
de plans de negoci d'empreses innovadores o de base tecnológica. Els tutors donen suport a 
l'aprenentatge i ofereixen atenció permanent als emprenedors, per contribuir al 
desenvolupament d'habilitats des de l'experiéncia i orientar els joves en la formulació del seu 
pla de negoci. 

Les funcions del tutor de projectes YUZZ consisteix en: 

• Suport i assessorament en la formulació del pla d'empresa. 
• Suport i assessorament en la formulació del pla económic i financer. 
• Suport i assessorament en la definició de la forma jurídica dels projectes. 
• Impuls de la visió emprenedora del participant. 
• Disponibilitat per a la resolució de dubtes i consultes. 
• Col.laboració amb el coordinador local del centre en l'impuls i progrés de cada 

projecte. 

Els compromisos associats al programa de tutories són els següents: 

• Suport tutorial per a un máxim de vint projectes a cada centre YUZZ associat. 
• Mínim d'una sessió individual presencial de tutorització de dues hores al mes amb 

cadascun dels participants responsables dels projectes participants al centre YUZZ 
associat. 

• Mínim de cinc sessions de tutorització per projecte al Ilarg del programa YUZZ 
desenvolupades entre els mesos de marg i juliol. 

La UCEIF ha de posar a disposició de l'Ajuntament i de la URV tota la documentació i les 
guies de treball que s'utilitzin per al desenvolupament del programa YUZZ. 

Un cop finalitzades les activitats previstes, la UCEIF ha de Iliurar a l'Ajuntament i a la URV 
una memória justificativa de les activitats desenvolupades en el marc d'aquest conveni. 

Igualment, ha de comunicar a l'Ajuntament i la URV qualsevol ajuda o subvenció obtinguda 
per al finangament d'actuacions específiques realitzades dins del programa YUZZ que 
puguin ser d'interés per a les parts. L'Ajuntament i la URV poden, amb carácter 
complementari, col.laborar en el desenvolupament local, provincial o autonómic del 
programa mitjangant la identificació i formalització d'oportunitats per a la consecució 
d'aliances o patrocinis que aportin valor a YUZZ en el seu ámbit d'actuació, per bé que han 



de mantenir informada la UCEIF sobre les iniciatives adoptades o que cal adoptar referent a 
aixó. 

La UCEIF ha de collaborar en el cofinançament del programa YUZZ de forma directa o a 
través dels acords subscrits amb patrocinadors globals. 

La UCEIF s'encarrega de la difusió i comunicació global del programa YUZZ, d'acord amb 
les pautes establertes en aquest conveni i les condicions própies de cada convocatória o 
edició. 

La UCEIF es compromet a organitzar la denominada Trobada Nacional YUZZ, orientada a 
facilitar l'intercanvi d'idees i bones práctiques entre els diferents membres de la comunitat 
YUZZ. La Trobada Nacional YUZZ és un dels actes principals del programa YUZZ "Joves 
amb idees". L'esdeveniment suposa una oportunitat única per reunir representants d'entitats 
col•laboradores i joves procedents dels diferents centres YUZZ distribuTts per tot el territori 
estatal. 

La UCEIF ha de dotar el Programa dels Premis Nacionals YUZZ aplicats a destacar els 
millors projectes, idees i participants amb un mínim de 60.000 euros, repartits entre els tres 
millors projectes d'ámbit estatal. Aquests costos seran assumits íntegrament per la UCEIF. 

El programa organitzará un viatge a Silicon Valley, a Califórnia, EUA, de cinc dies per als 
millors participants de cada edició seleccionats d'entre tots els centres YUZZ adscrits al 
programa, entre els quals hi haurá un participant de l'Ajuntament de Tarragona i la URV. 
Aquests costos seran assumits íntegrament per la UCEIF. 

3. Compromisos comuns de les parts 

La UCEIF, l'Ajuntament de Tarragona i la URV han de col•laborar d'acord amb les bases de 
la convocatória publicades a wwwsuzz.orq, en la captació de candidatures i en la selecció 
dels joves que finalment participaran en el programa YUZZ al centre YUZZ associat. 

La UCEIF i Ajuntament de Tarragona/URV poden col•laborar en la realització de jornades, 
taules de treball, seminaris, tallers de creació d'empreses i de formació de gestió 
d'empresaris complementáries que puguin ajudar a la consecució dels objectius de YUZZ. 

La UCEIF i Ajuntament de Tarragona/URV han d'organitzar de forma conjunta, dins dels dos 
mesos següents a la signatura d'aquest conveni, un acte inaugural promocional per donar 
difusió a YUZZ en el seu corresponent ámbit d'actuació. 

La UCEIF i Ajuntament de Tarragona/URV han d'establir enllaços directes entre les 
respectives págines web localitzats en llocs apropiats per assegurar la difusió i comunicació, 
d'acord amb l'estructura de continguts, informació i serveis de les págines web de la seva 
propietat. 

La UCEIF i Ajuntament de Tarragona/URV poden col•laborar en l'execució de totes les 
activitats que es relacionin, directament o indirectament, amb l'objecte d'aquest conveni. 



TERCERA. Comunicació 

Totes les actuacions públiques que es desenvolupin a l'empara d'aquest conveni han 
d'incorporar la imatge corporativa de les entitats, sense que aixó suposi, en cap cas, que el 
present conveni pugui interpretar-se com una concessió mútua d'algun dret, títol, interés o 
Ilicéncia en relació amb els noms, marques, logotips o altres drets de propietat intellectual o 
industrial de cadascuna de les parts. Per tant, l'Ajuntament de Tarragona, la URV i la UCEIF 
ens comprometem a difondre els respectius logotips en tot el material divulgatiu que pugui 
derivar-se de les actuacions que es realitzin en aplicació de les cláusules d'aquest conveni 
de col.laboració. 

Les activitats que es duguin a terme en el marc del programa Yuzz associat a l'Ajuntament 
de Tarragona i a la URV han d'incloure els logotips que assenyalin l'Ajuntament i la URV en 
funció de les collaboracions establertes en el seu ámbit d'actuació. 

Les parts entenem que la divulgació pública d'aquest conveni n'és un element essencial; per 
aixó, en tot el referent a la comunicació externa del programa, l'Ajuntament, la URV i la 
UCEIF han d'estar coordinats en tot moment i, en conseqüéncia, no s'emetran notes de 
premsa, comunicats ni cap altre format a mitjans sense la validació prévia de les parts. En 
cas de discrepáncia, la UCEIF, com a promotora i coordinadora estatal del programa Yuzz, 
es reserva la validació final de les aparicions en mitjans de comunicació, tant en línia com en 
mitjans impresos. 

QUARTA. Comissió de seguiment 

En el marc de l'objecte d'aquest conveni, els signants hem de crear una comissió de 
seguiment, formada per un máxim de dos membres de cadascuna de les institucions 
signatáries, que vetIli pel desenvolupament i seguiment de la col.laboració. 
En cap cas la creació d'aquest equip ha d'interpretar-se com una creació de vincle laboral o 
empresarial entre les parts. 

De comú acord, si escau, les parts hem d'establir les condicions de la col.laboració amb 
altres entitats en les iniciatives que conjuntament es desenvolupin en el marc d'aquest 
conveni. 

CINQUENA. Propietat intel.lectual 

Els drets de propietat intel•lectual dels materials, recursos, elements, programad, etc. que 
les parts aportem per al desenvolupament d'aquest conveni corresponen exclusivament al 
seu titular, el qual ha d'autoritzar l'altra part o parts a utilitzar-les en l'ámbit de les seves 
activitats relacionades amb les finalitats previstes en aquest conveni. 

Les autoritzacions per a la utilització dels drets de propietat intel.lectual previstes en aquesta 
cláusula estan limitades per les finalitats d'aquest conveni, i no atenyen, en cap cas, les 
facultats de fer difusió, reproduir, transmetre a un altre sistema, adaptar, cedir, vendre, 
arrendar o prestar aquests drets sobre el/els producte/s sense el consentiment exprés, previ 
i per escrit del titular. 



SISENA. Confidencialitat 

Les parts ens comprometem a guardar la máxima reserva i secret sobre la informació 
classificada com a confidencial, que és qualsevol dada a la qual les parts accedim en virtut 
d'aquest conveni. Les parts ens comprometem a no divulgar aquesta informació 
confidencial, així com a no publicar-la ni posar-la a disposició de tercers davant de qualsevol 
modalitat jurídica o de fet. 

Quan acabi o es resolgui per qualsevol causa aquest conveni, les parts ens reconeixem un 
mutu deure de confidencialitat i ens obliguem a no divulgar cap informació confidencial que 
estigui relacionada amb les activitats i documentació rebudes durant la vigéncia del conveni. 

SETENA. Protecció de dades de carácter personal 

Les parts ens obliguem al compliment de tot el que s'estableix a la Llei orgánical 5/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal (LOPD) en relació amb les 
dades personals a qué tinguin accés durant la vigéncia d'aquest conveni. 

VUITENA. Independéncia 

La formalització d'aquest conveni no implica l'existéncia d'associació o la creació de cap 
tipus d'entitat conjunta de collaboració, de manera que cap de les parts pot obligar i vincular 
l'altra en virtut d'aquest conveni i que les parts continuaran independents entre si, sense que 
intervingui cap relació de representació o agéncia. 

Res del que es disposa en aquest conveni es pot interpretar com una obligació entre les 
parts de compartir les pérdues o els beneficis que es derivin del desenvolupament del 
conveni ni de les activitats d'una de les parts, per la qual cosa cada part assumirá els costos, 
riscos i obligacions que es derivin del desenvolupament del present contracte per a 
cadascuna. 

Sota cap circumstáncia les parts són responsables entre si per danys indirectes o lucre 
cessant. 

NOVENA. Renúncia 

El fet que alguna de les parts no exerceixi algun dret que li pugui correspondre d'acord amb 
el present conveni no s'ha d'interpretar com una renúncia d'aquest dret. 

DESENA. Contractació amb el sector públic 

La UCEIF declara que l'entitat, els seus administradors i/o representants i el signant no es 
troben compresos en cap de les prohibicions per contractar assenyalades a l'article 60 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, en els termes i condicions prevists en el mateix. 



Així mateix, la UCEIF declara que es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
tributáries i amb la Seguretat Social, d'acord amb les circumstáncies expressades als 
articles 13 i 14 de la RGLCAP. 

ONZENA. Integritat 

Qualsevol modificació d'aquest conveni ha de constar per escrit i signat per les parts. 

DOTZENA. Cessió 

Aquest conveni no pot ser cedit totalment o parcialment sense el consentiment exprés de les 
altres parts. 

TRETZENA. Exclusivitat 

Aquest conveni no és exclusiu ni excloent. Per tant, les parts en poden celebrar d'altres 
d'iguals o similars amb qualsevol altra entitat. 

CATORZENA. Legislació aplicable 

Com que es tracta d'un conveni de carácter privat, li és aplicable per analogia l'article 6 de la 
Llei 30/1992, de régim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu 
comú. 

La jurisdicció contenciosa administrativa és l'únic fur competent en cas de litigi o de 
qualsevol reclamació judicial que pugui fer-se o derivar-se d'aquest conveni, la jurisdicció 
contenciós administrativa. 

QUINZENA. Vigéncia i durada 

Aquest conveni entra en vigor als efectes establerts el dia que les parts el signem i s'estén a 
un any. Es prorroga anualment de forma expressa, després de la fiscalització de l'expedient i 
amb un máxim de quatre exercicis económics. 

S'estableixen les següents causes d'extinció d'aquest conveni: 

a) Incompliment per part de les institucions signatáries de les obligacions que li són 
própies. En el supósit d'extinció del conveni, la part afectada per l'incompliment ha de 
posar-ho de manifest fefaentment a l'altra part. 

b) Denúncia, que ha de tenir una causa justificada, per qualsevol de les parts 
signatáries del conveni abans que aquest finalitzi. La part denunciant ha de 
comunicar-ho a l'altra part amb un mes d'antelació a la data en qué es pretengui 
l'extinció del conveni. 



os Gómez Sal 

SETZENA. Ámbit del conveni 

Totes les cláusules recollides en aquest conveni s'estableixen i apliquen per al 
desenvolupament del programa Yuzz a la província de Tarragona. 

I per deixar-ne constáncia als efectes oportuns, i en prova de conformitat, les parts signem 
aquest conveni per triplicat en catalá i castellá, a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats 
més avall. 

Tarragona, 24 de juliol de 2015 

Per l'Ajuntament de Tarragona 	 Per la URV 

Francesc Roca Rosell Josep Anton Ferré Vidal 

Per UCEIF 
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