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CINQUENA ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC D'ADSCRIPCIÓ DE 
L'ACTIVITAT DE RECERCA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE 
LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI A L'INSTITUT CATALÁ D'INVESTIGACIÓ 
QUÍMICA 

REUNITS 

D'una part, el Dr. 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 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 mar9 (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. 

I de l'altra, el Dr. Miquel Ángel Pericás Brondo, director de la Fundació Institut 
Catalá d'Investigació Química (en endavant ICIQ), en nom i representació 
d'aquesta institució d'acord amb les competéncies que preveu l'acte núm. 1 del 
Patronat de la Fundació en data 6 de novembre de 2000. L'ICIQ té el domicili a 
l'avinguda de PaTsos Catalans, núm. 16, codi postal 43007 de Tarragona i el seu 
NIF és G-43619550. 

La URV l'ICIQ seran denominats, en endavant, conjuntament les Parts. 

Les Parts ens reconeixem plena capacitat per efectuar aquest acte i 

EXPOSEM 

Primer. Que en data 11 de febrer de 2011 es va signar el conveni específic de 
collaboració entre la URV i l'ICIQ, l'objectiu del qual era regular les condicions 
d'adscripció a l'ICIQ de les activitats de recerca del personal docent i investigador 
de la URV (en endavant el Conveni Específic). 

Segon. Que en data 19 de juny de 2013 es va signar una Segona Addenda al 
Conveni Específic que modificava la cláusula sisena, per tal d'establir els drets 
sobre els resultats de la recerca i la gestió de la protecció i explotació en funció de 
la dedicació de l'investigador adscrit. 

Tercer. Que l'acord primer i segon de l'annex del Conveni Específic estableix que 
el personal docent i investigador de la URV implicat són el Dr. Antonio M. 
Echavarren Pablos i el Dr. Javier de Mendoza Sans, al quals es reconeix una 
reducció de l'encárrec docent del 100% de la docéncia. 
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Quart. Que l'acord quart de l'annex del Conveni Específic estableix una durada de 
dos (2) anys des de la seva data d'entrada en vigor per a l'adscripció de l'activitat 
de recerca del personal esmentat), renovable per acord de les dues Parts. 

Cinqué . Que en data 19 de juny de 2011 es va signar una addenda al Conveni 
Específic (en endavant l'Addenda), l'objectiu de la qual era renovar l'adscripció a 
l'ICIQ de l'activitat de recerca d'aquest personal docent i investigador de la URV en 
les mateixes condícions per a un període de dos (2) anys addicionals des de la data 
de signatura de l'Addenda, renovable per acord exprés de les dues Parts. 

Sisé . Que en data 19 de juny de 2013 es va signar una addenda al Conveni 
Específic (en endavant, Tercera Addenda), l'objectiu de la qual era renovar 
l'adscripció a l'ICIQ de l'activitat de recerca d'aquest personal docent i investigador 
de la URV en les mateixes condicions per a un període de dos (2) anys addicionals 
des de la data de signatura de la Tercera Addenda, renovable per acord exprés de 
les dues Parts. 

Seté. Que, d'acord amb la cláusula segona del Convení Específic, on s'estableix el 
procediment d'adscripció de l'activitat de recerca del personal docent i investigador 
de la URV a l'ICIQ, aquest ha presentat una proposta a favor del Dr. Antonio 
Echavarren Pablos en aquest sentit que posteriorment ha estat autoritzada per la 
URV, amb el reconeixement d'una reducció de l'encárrec docent 100% de la 
docéncia per un nou període de dos (2) anys. 

Seté. Que ambdues Parts, de comú acord, formalitzen la present Addenda al 
Conveni Específic d'adscripció de l'actívitat de recerca del personal docent i 
investigador de la URV a l'ICIQ (en endavant, Cinquena Addenda), d'acord amb 
les següents 

CLÁUSULES 

Primera. Renovar l'adscripció a l'ICIQ de l'activitat de recerca del següent personal 
docent i investigador de la URV: 

• Dr. Antonio M. Echavarren Pablos, amb DNI 5342738-E, catedrátic 
d'universitat a temps parcial del Departament de Química Analítica i Química 
Orgánica, l'activítat de recerca i de transferéncia del qual queda adscrita a 
l'ICIQ, en qualitat de cap de grup, tot respectant-li els drets que li 
corresponguin derivats de la vinculació administrativa amb la URV i 
reconeixent-li una reducció d'encárrec docent del 100% de la docéncia. 

Segona. L'ICIQ ha de transferir a la URV, de forma anual i a l'inici de l'any, 
l'import de les despeses ocasionades per la reducció docent del PDI de la URV 
adscrit per aquest conveni. 

Tercera. L'adscripció té una durada de dos (2) anys des de la data de la seva 
signatura i és renovable per acord exprés de les dues Parts. 
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Tarragona, 19 de juny de 2015 
finetitin Catabla dlowestisoció Ciumnilea 

NIF: G-43619550 

Josep Anton Ferré Vidal 
	

Miquel Ángel Pericás Brondo 
Rector de la URV 
	

Director de l'ICIQ 

Quarta. En qualsevol publicació o difusió dels resultats científics (articles, 
comunicacions, ponéncies, participació en congressos i aparició en mitjans de 
comunicació), i en general en tots els documents que es generin amb motiu de la 
seva activitat, el personal que hagi adscrit la seva activitat de recerca en virtut 
d'aquest Conveni Específic han de fer constar sempre la seva doble pertinença a 
l'ICIQ i a la URV. 

Cinquena. Aquesta Cinquena Addenda es regeix per aquests acords i, en tot alló 
que no es contradigui, pel Conveni Específic signat en data 11 de febrer de 20111 
per la Segona Addenda al Conveni Específic signada en data 19 de juny de 2013. 

I, en prova de conformitat, les parls signem aquesta addenda per duplicat en el lloc 
i la data esmentats més avall. 
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