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Diputació Tarragona 
UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRG ILI 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI PER A REGULAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL DE TRANSFERÉNCIA I 
INNOVACIÓ DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, PER A L'ANY 2015. 

Tarragona, 18 de desembre de 2015 

REUNITS 

D'una banda, I'll.lm. Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona, 
amb domicili al passeig de Sant Antoni número 100 de Tarragona i amb número 
d'identificació fiscal P4300000I, en virtut de les atribucions que Ii confereix l'article 34 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local, en relació amb 
l'article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple 
en sessió constitutiva de la corporació de 29 de juny de 2015. 

D'altra part, el Dr. Josep Antón Ferré i Vidal, Rector Magnífic de la Universitat Rovira i 
Virgili (en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de 
maig (DOGC 6635, 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 marg de 2012 (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. 

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per a 
formalitzar aquest conveni i, en virtut d'aixó, 

MANIFESTEM 

Primer.- Que la URV és una institució de dret públic dedicada a la prestació del servei 
públic de l'educació superior, la recerca i la transferéncia, de carácter multisectorial i 
pluridisciplinari, que desenvolupa les seves activitats en l'ámbit del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l'Ebre. 

Segon.- Que la Diputació de Tarragona té com a missió "donar suport als Municipis i a 
les Comarques i que actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de 
generació de noves oportunitats, participant en el desenvolupament equilibrat del 
territori" i contribuint a la qualitat de vida i benestar dels ciutadans, en cooperació amb 
totes les administracions i amb altres agents socials. I que en compliment d'aquesta 
missió té la voluntat de fomentar i collaborar en tot alló que contribueixi al 
desenvolupament i al reequilibri territorial de les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, 
Baix Ebre, Baix Penedés, Conca de Barberá, Montsiá, Priorat, Ribera d'Ebre, 
Tarragonés i Terra Alta, i entén que la inversió en formació i recerca permet la 
dinamització, el progrés i la modernització del territori, dels seus ciutadans, dels 
sectors económics, de les institucions i del conjunt de les nostres comarques. 
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Tercer.- Que ambdues institucions han vingut collaborant i establint una aliança 
estratégica per al desenvolupament de l'ámbit territorial que comparteixen. 

Quart.- Que és voluntat d'ambdues parts incrementar aquesta collaboració per tal de 
dinamitzar el territori i, en concret, estructurar el sistema territorial de transferéncia i 
innovació de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb 
l'objectiu d'augmentar el desenvolupament del territori mitjançant actuacions en 
aquests ámbits a través de les estructures de transferéncia que s'han creat perqué les 
empreses del territori assoleixin competitivitat, valor afegit i un bon posicionament al 
mercat internacional. 

PACTEM 

Primer. Objecte del conveni 

L'objecte d'aquest conveni és regular la subvenció concedida per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació amb data 18 de desembre de 2015 a la Universitat Rovira i 
Virgili per tal de posar en marxa i consolidar un sistema territorial de transferéncia i 
innovació al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, durant l'exercici 2015. 

L'activitat subvencionada l'any 2015 es concreta en les actuacions següents que ha de 
desenvolupar el beneficiari: 

La posada en marxa d'un sistema territorial d'innovació té com a objectiu general el 
desenvolupament económic i social de les Comarques de Tarragona. Aquest projecte 
per a l'any 2015 es concreta en tres objectius específics en els ámbits de la 
transferéncia de tecnologia i coneixement, l'emprenedoria i la innovació. 

Objectiu A. 	Articular i consolidar el sistema de transferéncia de coneixement del 
territori, potenciant els centres sectorials de Tecnologia de l'ámbit CEICS com a 
entitats impulsores de la transferéncia i la innovació en els ámbits estratégics de la 
demarcació desenvolupant una plataforma que coordini els procediments de gestió 
de la transferéncia entre totes les entitats el sector productiu. 

Objectiu B. 	Coordinar les diferents inicíatives dels agents territorials en l'área 
d'emprenedoria al voltant d'un pla integral que comprengui les quatre etapes 
fonamentals de motivació, desenvolupament de projectes emprenedors, creació 
d'spin-off i consolidació empresarial. 

Objectiu C. 	Vertebrar les estructures de diferents institucions públiques o privades 
que actualment fomenten la innovació a les comarques de Tarragona, essent un mitjá 
efectiu per la consolidació del sistema territorial d'innovació i un suport a la preparació 
del Projecte d'Especialització per la competitivitat Territorial Catalunya Sud (PECT 
CATSUD). 
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Segon. Desenvolupament i execució de l'activitat subvencionada 

Per al desenvolupament i execució de l'activitat subvencionada descrita en el pacte 
anterior, la URV designa la Fundació URV, en tant que mitjá propi de la universitat 
encarregada de la gestió de la transferéncia del coneixement i dels parcs científico-
tecnológics, d'acord amb l'article 37 de l'Estatut de la URV, en virtut del qual la gestió 
de tots els temes relacionats amb la transferéncia i la innovació, en tant que 
transmissió del coneixement generat a la URV a la societat, és assumida per la 
Fundació URV. 

En qualsevol cas, als efectes del parágraf anterior, cal que la URV comuniqui a la 
Diputació de Tarragona, i aquesta ho autoritzi expressament, els termes precisos i el 
régim de responsabilitats que assumeix la FURV davant de la Diputació de Tarragona 
en relació amb l'activitat subvencionada. 

Tercer. Beneficiari 

3.1 Requisits 

La URV ha acreditat documentalment que está legalment constituTda i inscrita en el 
corresponent registre públic i no és deutora per cap concepte de la Diputació de 
Tarragona, i que per tant compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, general de subvencions í les Bases Generals de Subvencions de la 
Diputació, per a ser benefíciaria d'una subvenció pública. En cas que en qualsevol 
moment de la vigéncia d'aquest conveni, l'esmentat beneficiari fos deutor de la 
Diputació, amb la signatura d'aquest conveni, autoritza formalment la compensació de 
crédits. 

La URV ha declarat que está al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributáries i davant la Seguretat Social. 

3.2 Obligacions 

La URV es compromet a acceptar la subvenció concedida i destinar-la a la finalitat per 
a la qual es concedeix. Totes les actuacions subvencionades amb cárrec a aquest 
conveni han de ser executades dins del període de la seva vigéncia. 

Segons la base 22 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei 
38/2003, general de subvencions, el beneficiari té l'obligació de sotmetre's a les 
actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no-
observanga d'aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament de la subvenció 
concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari. 

La URV autoritza la utilització de la informació i les dades publicades a les memóries, 
estudis i/o altres treballs derivats de l'activitat objecte de subvenció. 

En tota la documentació relacionada amb les activitats conjuntes í amb les activitats 
objecte del present conveni, es fará constar, degudament, el logotip d'ambdues 
institudons, d'acord amb les normes gráfiques que té establertes la Diputació. 
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El beneficiari está obligat a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de 
la presentació de la justificació i en el moment del cobrament de la bestreta, si escau, 
la informació relativa a les retribucions dels seus órgans de direcció o administració a 
l'efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes  en la legislació sobre transparéncia, així com tota aquella altra informació 
que Ii pugui ser requerida per a donar compliment a les obligacions sobre 
transparéncia i accés a la informació pública. 

L'incompliment pel beneficiari d'aquesta obligació es sanciona d'acord amb la 
legislació sobre transparéncia. 

Per acreditar el compliment d'aquest requisit s'haurá de presentar la corresponent 
declaració responsable. 

Quart. Finangament 

L'import de la subvenció és de 250.000,00 €, a cárrec de la partida 9000.463.45101, 
del vigent pressupost de la Diputació de Tarragona. Aquest import s'ha d'abonar una 
vegada finalitzada l'activitat, i prévia presentació de la documentació de justificació en 
la forma i termini que s'especifica en el pacte cinqué d'aquest conveni. 

Cinqué. Justificació 

La subvenció es Iliurará una vegada justificades per part del beneficiari les despeses, 
amb la documentació i requisits que s'especifiquen en aquest conveni. En qualsevol 
cas, el beneficiari ha de complir, per a la justificació, els requisits assenyalats en les 
bases d'execució del pressupost i en l'acord de concessió. 

El beneficiari ha de justificar l'aplicació dels fons mitjangant la presentació de la 
següent documentació d'acord amb el models normalitzats: 

- Certificat de la Geréncia, detallant el balang de despeses i ingressos, signat i 
segellat, amb el vistiplau del Rectorat, d'acord amb el model normalitzat de la 
Diputació de Tarragona. Aquest balang haurá d'anar acompanyat d'una relació 
classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la 
data d'emissió, el concepte i la data de pagament, d'acord amb el model normalitzat de 
la Diputació de Tarragona. 

- Cópia, degudament confrontada, de les factures corresponents a totes les despeses 
de l'actuació, ordenades i numerades d'acord amb el número d'ordre correlatiu de la 
relació classificada de despeses; o informe d'auditor. 

- D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, en el cas que 
alguna de les despeses imputades superi els 18.000 euros en cas de subministrament 
de béns d'equips o prestació de serveis per empreses de consultoria o assisténcia 
técnica, cal aportar cópia, degudament confrontada, de com a mínim tres ofertes 
presentades de diferents proveTdors i justificació expressa en cas que l'elecció no 
recaigui en la més avantatjosa económicament. 
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- 
Certificat de la Geréncia, detallant les despeses de personal, signat i segellat, amb el 

vistiplau del Rectorat, d'acord amb el model normalitzat de la Diputació de Tarragona. 

- Certificat de Recursos Humans d'adscripció del personal al projecte subvencionat i el 
percentatge de dedicació efectiva. 

- Memória de l'activitat realitzada, especificant el grau d'assoliment dels seus 
objectius, els resultats obtinguts i altres incidéncies própies de cada projecte. 

- Memória individualitzada acreditativa de les tasques desenvolupades pel personal 
adscrit al projecte i activitats finals oferides o organitzades. 

- Una mostra del producte resultant (material gráfic i audiovisual, estudis, análisis, 
informes, publicacions, etc.) de l'actuació, en qué s'ha de fer constar de manera visible 
la collaboració de la Diputació de Tarragona amb la inclusió del logotip corresponent. 

- Justificació documental de la difusió feta i de l'adequada publicitat de la participació 
de la Diputació de Tarragona en el financament de les activitats subvencionades, 
mitjangant: cartells, tríptics, opuscles i altra propaganda informativa on consti el suport 
de la Diputació de Tarragona. 

- Declaració responsable de compliment de la legislació de transparéncia. 

El beneficiari ha d'informar, en el moment de la justificació, d'altres subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat, 
per tal d'acreditar que no se supera el cost total de l'actuació. 

El termini máxim de presentació de la documentació de justificació és fins a tres mesos 
des de la data de finalització de l'activitat subvencionada. 

Sisé. Comissió Técnica 

La URV ha d'elaborar el Pla d'Actuació el qual inclou l'estratégia i la proposta 
d'activitats en els ámbits de la transferéncia, la innovació i l'emprenedoria. La URV ha 
d'informar periódicament la Diputació de Tarragona de l'execució. 

Per al desenvolupament d'aquest conveni es pot crear una Comissió técnica de 
seguiment, formada per dos representants de cadascuna de les institucions, nomenats 
pels signataris del conveni. Aquesta comissió és l'encarregada del seguiment del 
conveni i, en conseqüéncia, concretará i validará la distribució dels recursos 
económics. Aquesta Comissió Técnica no té carácter decisori i els informes que 
efectuT han de ser sotmesos als procediments d'aprovació que s'escaiguin per a 
cadascuna de les parts. 

Seté. Vigéncia 

La vigéncia d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2015, finalitzat aquest 
termini el conveni s'extingeix sense possibilitat de prórroga de cap tipus, ni expressa ni 
tácita, sens perjudici que les actuacions relatives a la justificació de la subvenció 
concedida es puguin realitzar durant el primer trimestre de l'any 2016. 
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Vuité. Régim jurídic aplicable 

El régim jurídic d'aquest conveni está constituTt per les presents cláusules i per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, les Bases 
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i les Bases d'execució del 
pressupost de la Diputació, i la normativa general aplicable: Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostária, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (en matéria de procediment) i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en tot alló que no 
sigui contrari a la Llei general de subvencions). 

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. 

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 amb el contingut d'aquest conveni, el signem en dos 
exemplars, en la data i lloc esmentats a l'encapgalament. 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, 

Josep Antón Ferré i Vidal 
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