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CONVENI DE COEDICIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I EL 
CERCLE D'ESTUDIS HISTÓRICS I SOCIALS GUILLEM OLIVER 

PARTS 

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 mar.  (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 Sr. Jordi Piqué Padró, president del Centre d'Estudis Histórics i Socials 
Guillem Oliver del Camp de Tarragona (en endavant, CEHSGO). El CEHSGO té el 
domicili a l'Arxiu, M2, Espai Tabacalera, Avinguda Vidal i Barraquer s/n, 43003 de 
Tarragona i el seu NIF/CIF és G-43233287. 

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

aquest acte. 

ANTECEDENTS 

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. 

2. El CEHSGO és una entitat sense ánim de lucre que agrupa persones interessades en 
l'estudi de diversos aspectes que configuren la seva realitat local i comarcal, i 
desenvolupa activitats de difusió i divulgació a la societat d'aquest coneixement. 
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3. El CEHSGO publica anualment des de l'any 1993 llibres d'investigació sobre l'ámbit 
local i el Camp de Tarragona, que són d'obligada referéncia tant pels seus autors com 
pels temes tractats en les árees d'história i de ciéncies socials (s'adjunta en annex la 
llista de títols publicats). 

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

CLÁUSULES 

1. La URV i CEHSGO col.laborarem en la coedició de la col.lecció d'investigació del 
CEHSGO. El CEHSGO s'encarregará de l'edició en paper i la URV de la digital. 

2. El CEHSGO, que és el dipositari dels drets de publicació, cedirá a la URV els drets 
d'explotació de les publicacions en format digital de la seva col.lecció de manera 
exclusiva. La URV no haurá de fer cap tipus de compensació económica a tal efecte. 

3. El CEHSGO es compromet a complir amb aquells aspectes necessaris per tal 
d'assegurar la qualitat académica dels continguts de les publicacions de la col.lecció i 
la correcta edició de les obres. Les despeses de l'edició, la distribució i la 
comercialització de l'obra en paper és competéncia única i exclusiva del CEHSGO. 

4. La URV, mitjanant la unitat de Publicacions URV, s'encarregará d'editar i 
comercialitzar les publicacions del CEHSGO en format electrónic. EL CEHSGO cedirá 
préviament sense cap tipus de compensació económica els arxius informátics 
necessaris per tal de facilitar aquesta tasca. 

5. Publicacions URV es compromet a incloure les obres coeditades en els canals de 
difusió i promoció habituals en les publicacions universitáries. A més a més promourá 
l'aparició de ressenyes de cada volum en la Xarxa Vives d'Universitats i en els 
butlletins de la Unió d'Editorials Universitáries Espanyoles. 

6. El present conveni és vigent des que se signa i té una durada de tres anys, 
prorrogables automáticament per períodes de tres anys. 
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7. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a 
l'altra amb sis mesos d'anticipació. En tots els casos s'han de finalitzar totes les tasques 
i compromisos previstos en els convenis específics vigents en el moment de la 
denúncia o modificació del present conveni. 

8. En supósit de litigi entre les parts, discrepáncia o reclamació que resulti de 
l'execució o interpretació del present 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. 

9. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la 
legislació sobre protecció de dades de carácter personal. Les parts ens comprometem a 
respectar la legislació sobre protecció de dades de carácter personal en tot alló que 
sigui d'aplicació a la informació objecte d'aquest conven i.  

I, en prova de conformitat, signem aquest conveni per duplicat, al lloc i a la data 
esmentats més avall. 

Tarragona, 20 de gener de 2016 

El rector de la 
	

El president del 

Universitat Rovira i Virgili 	Cercle d'Estudis Histórics i Socials Guillem Oliver 

UN1VERSITAT 

ROVIRA I VIRGIL1 

RECT 
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ANNEX 

Títols de la collecció 

Franquisme a les comarques tarragonines, 1 
La ciutat de Tarragona durant la dictadura de Primo de Rivera, 2 
La població de Tarragona al segle XVII, 3 
La provincia de Tarragona durant el franquisme (1939-1976), 4 
Táraco: mitologia i cultura religiosa, 5. 
Les muralles de Tarragona. Defenses i fortificacions de la ciutat (segles II aC. - XX dC.), 
6. 
Guerra civil a les comarques tarragonines (1936-1939), 7. 
Rics i poderosos, peró no tant. La noblesa a Tarragona i comarca al 
segle XVIII, 8. 
La taula de canvi i de dipósits de Tarragona i la ciutat del seu temps 
(1584 —1749), 9 
La história dels altres. Exclusió social i marginació a les comarques 
tarragonines (segles XIII-XX), 10. 
De l'erudit al turista. Inici de la projecció del patrimoni artístic i cultural de 
Tarragona (1834-1933), 11. 
La repressió franquista a Tarragona, 12. 
La 11 República al Camp de Tarragona, 13 
La fundació de Tarragona a la historiografia, 14 
L'Anarquisme a Tarragona (1917-1924) Formós Plaja i Carme Paredes, 15 
De subdites a ciutadanes. Dones a Tarragona (1939-1982), 16 
El Club de Joves (1965-1976). El ressorgiment de la cultura catalana i catalanista a 
Tarragona, 17 
La crisi de la Guerra del Francés (1808-1814) al Camp de Tarragona, 18 
La Llibreria de la Rambla i l'alternativa cultural de Tarragona (1968- 1989), 19 
Les dones als orígens de Torreforta, 20 
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