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CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
CAIXA DE CRÉDIT DELS ENGINYERS 

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 maw (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, d'una altra banda, CAIXA DE CRÉDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE 
LOS INGENIEROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, amb domicili social a 
Via Laietana, núm. 39, Barcelona 08003 i amb CIF núm. F-08216863, i les societats 
CAJA DE INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, SAU, amb CIF núm. A-62731252, CAIXA 
D'ENGINYERS VIDA-CAJA DE INGENIEROS VIDA, CIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SAU amb CIF núm. A-64097892, domiciliades al Cr. Casp 88, 
Baixos de Barcelona respectivament, totes representades pel Sr. JOSE ORIOL SALA 
ARLANDIS, major d'edat i amb DNI núm. 37.722.090C, en qualitat de PRESIDENT 
de la primera i com a mandatari de les restants. Totes les dites societats integren i 
formen part del Grup d'Empreses de la Caixa de Crédit dels Enginyers, d'ara 
endavant anomenades GRUP CAIXA D'ENGINYERS. 

Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessária per a 
aquest acte. 

EXPOSEM 

1. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l'educació 
superior i de la investigació, mitjanant la docéncia, la recerca i l'extensió 
universitária. 
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2. El GRUP CAIXA D'ENGINYERS, está format, entre altres, per les entitats descrites 
en l'encarnalament del present document les quals estan legalment constituTdes i 
disposen dels coneixements, productes i serveis necessaris per a cobrir les 
necessitats financeres del col.lectiu de la URV. 

3. Tant la URV com el GRUP CAIXA D'ENGINYERS estem d'acord a establir unes 
relacions de col.laboració entre totes dues institucions. 

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

CLÁUSU LES 

1. L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la col.laboració 
entre la URV, mitjaNant l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria (en endavant 
ETSE-URV) i el GRUP CAIXA D'ENGINYERS, que consisteix en l'oferiment que 
URV-ETSE fa al seu col.lectiu d'estudiants (i a altres persones que aquests 
representin i que ho sol.licitin) de totes les prestacions i els serveis bancaris de 
qué disposa el GRUP CAIXA D'ENGINYERS a fi d'atendre les seves necessitats 
financeres, de conformitat amb la legislació vigent aplicable en tot moment 
incloent-hi els estatuts socials vigents i amb el benentés que les prestacions i 
serveis oferts es concediran en qualsevol cas a discreció del GRUP CAIXA 
D'ENGINYERS. 

Tanmateix, es regulen les següents actuacions concretes per a diferents 
projectes de la ETSE-URV que es detallen a continuació: 

- Premis al Millor Expedient Académic de Grau del Centre 
- Col.laboració en l'organització de l'acte de graduació 

A tal efecte, GRUP CAIXA D'ENGINYERS, a través de CAIXA D'ENGINYERS fará 
una aportació anual de 2.000.- euros, pels conceptes que s'indiquen a 
continuació: 

a) La quantitat de 1.200 € (impostos inclosos) es destinará a premiar als dos 
estudiants d'ensenyament de grau del centre amb el millor expedient académic 
que es Iliuraran a l'Acte de Graduació a partir del curs 2015-16. Pel que fa al 
premi, aquest consisteix en un import de 600€ (impostos inclosos) a cadascú. 
En tot cas, correspon a l'estudiant l'acceptació del premi. La URV no es fa 
responsable que Caixa d'Enginyers atorgui efectivament el premi als estudiants. 
Els premiats a fi de cobrar l'esmentat premi hauran d'obrir un compte corrent 
ordinari a Caixa d'Enginyers amb les condicions establertes per l'Entitat. En el 
moment de l'obertura del compte corrent amb Caixa d'Enginyers, s'haurá 
d'identificar com a estudiant de la URV. 
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b) La quantitat de 800.- € (impostos inclosos) es destinará a la col.laboració amb 
l'ETSE-URV en l'organització de l'acte anual de graduació. Aquest import 
s'ingressará mitjanant una transferéncia. El consum d'aquesta quantitat s'haurá 
de justificar davant de CAIXA D'ENGINYERS amb les factures o documents de 
valor probatori equivalent en el tráfic jurídic mercantil i amb la documentació 
acreditativa del pagament. 
La URV-ETSE resta obligada a practicar les retencions que corresponguin en base 
al seu concepte. 

2. L'ETSE-URV es compromet a garantir la visibilitat del GRUP CAIXA 
D'ENGINYERS durant l'acte de graduació i a fer publicitat de l'esmentat premi a 
través del seus mecanismes ordinaris. Tanmateix, la URV-ETSE i el GRUP CAIXA 
D'ENGINYERS realitzará accions de difusió mitjanant foros i jornades. 

3. L'ETSE-URV difondrá les prestacions i serveis oferts pel GRUP CAIXA 
D'ENGINYERS directament entre el seu ámbit. El GRUP CAIXA D'ENGINYERS 
s'obliga a Iliurar als estudiants que compleixin les condicions i els requeriments 
per ser socis de la dita entitat i que ho sol•licitin a inscriure'ls a com a socis de 
l'entitat i a lliurar-los els títols que ho acreditin. El GRUP CAIXA D'ENGINYERS 
exonera a la URV de totes i qualssevol responsabilitats de totes les accions que es 
duguin a terme amb els estudiants en virtut d'aquest conveni, ja que aquests 
s'associen i contracten, de manera individual i voluntária de conformitat amb la 
normativa vigent en matéria de cooperatives de crédit, entitats financeres i 
d'assegurances. 

4. Aquest conveni té una durada de 2 anys des de la data en qué sigui signat. 
Aquest conveni també es prorroga tácitament per períodes de 2 anys, tret que 
alguna de les parts comuniqui a l'altra, de manera fefaent, la voluntat de 
finalitzar-lo, amb una antelació mínima de 6 mesos abans del venciment del 
conveni o de qualsevol de les seves prórrogues. 

5. No obstant el que es disposa a la cláusula anterior, aquest conveni es dóna per 
acabat anticipadament en qualsevol dels casos següents: 

1. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

2. Per resolució unilateral a instáncia del GRUP CAIXA D'ENGINYERS si la URV 
incompleix totalment o parcial les obligacions que estableix aquest conveni. En 
aquest cas, s'entén que el conveni finalitza quan es rep la notificació expressa en 
qué consta la voluntat de donar-lo per extingit i la causa de l'extinció. 

3. Per resolució unilateral a instáncia de la URV si el GRUP CAIXA 
D'ENGINYERS incompleix totalment o parcial les obligacions que estableix 
aquest conveni. En aquest cas, s'entén que el conveni finalitza quan es rep la 
notificació expressa en qué consta la voluntat de donar-lo per extingit i la causa 
e l'extinció. 
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6. En supósit de litigi entre les parts, discrepáncia o reclamació que resulti de 
l'execució o interpretació d'aquest 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. 

7. 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 en el lloc i la data esmentats més 
avall. 

Tarragona, 9 de març de 2016 

Josep Anton Ferré Vidal 
	

Sr. Jose Oriol Sala Arlandis 
Rector 
	

President 
Universitat Rovira i Virgili 
	

Caixa d'Enginyers 
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