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CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, 
L'INSTITUT CATALÁ DEL SURO I L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS SURERS DE 
CATALUNYA. 

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. Albert Hereu Marés, Director-Gerent de l'Institut Catalá del Suro, (en 
endavant, ICSuro) en virtut del seu nomenament en reunió de Junta General de 12 de 
desembre de 2014. L'ICSuro té el domicili al carrer Miquel Vincke i Meyer, núm. 13, 
codi postal 17200 de Palafrugell, Girona, i el seu NIF/CIF és Q6755292G. 

I de l'altra, el Sr. Joan J. Puig Castro President de l'Associació d'Empresaris Surers de 
Catalunya (en endavant, AECORK) en virtut del seu nomenament en Assemblea General 
Extraordinária celebrada el 14 de juliol de 2014 i registrada notarialment amb el número 
1033. AECORK té el domicili al carrer Miquel Vincke i Meyer, núm. 13, codi postal 17200 
de Palafrugell, Girona, i el seu NIF/CIF és G17040585. 

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

--z,ANTECEDENTS 

1. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l'educació 
superior i de la investigació, mitjançant la docéncia, la recerca i l'extensió universitária. 

2. L'ICSuro és un consorci público-privat que té com a missió promoure el 
desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer catalá. 

3. L'AECORK és una associació d'empresaris, ubicada a Catalunya, que aglutina les 
empreses fabricants i/o comercialitzadores de productes de suro que exporten als 
principals mercats vitivinícoles mundials. 

1/3 



4. Tant la URV com l'ICSuro i l'AECORK estem d'acord a establir unes relacions de 
col•laboració entre totes les entitats. 

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

CLÁUSULES 

1. La Facultat d'Enologia de la URV realitzará les següents accions formatives en relació 
al coneixement del tapament amb taps de suro de vins: 

• Oferir dos treballs final de máster sobre una temática relacionada amb 
tancaments amb tap de suro. La temática d'aquest treball es consensuará amb 
l'ICSuro i AECORK. El treball podrá ésser difós per l'ICSuro i AECORK, d'acord 
amb la normativa vigent. 

• Oferir en el catáleg de treballs finals de grau en Enologia una temática 
relacionada amb els tancaments amb tap de suro. 

• Atendre una visita dels estudiants de la Facultat d'Enologia a l'área de producció 
de suro de Girona. 

2. EL ICSuro i AECORK es comprometen a: 

• Finarnar fins a un máxim de dues beques per la realització dels treballs finals de 
máster. La quantia de les beques, el procedíment de l'assignació i l'atorgament 
s'establiran en unes bases d'execució anual de mutu acord entre les parts. 

• Organitzar una jornada docent per als estudiants de la Facultat d'Enologia. 

3. Totes tres entitats ens comprometem a intercanviar informació sobre les activitats 
d'interés mutu que cadascuna dugui a terme a través dels mecanismes que s'estableixin 
amb aquesta finalitat. 

4. Per facilitar la redacció, seguiment i compliment dels convenis específics, totes tres 
—entitats podem designar la persona o persones que considerem adients. A més, 

aquestes persones també han de vetllar per l'execució correcta d'aquests convenis. 

5. El present conveni és vigent des que se signa i té una durada de tres anys, 
prorrogables automáticament per períodes anuals. 

6. 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. 

7. 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. 
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_L EVIDirector - Gerent de 
l'Institut Catalá de Suro 

8. 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 conveni. 

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

Tarragona, 22 de febrer de 2016 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 

El President de 
l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya 
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