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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES I LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A EXERCIR LA VICEPRESIDÉNCIA 
PRIMERA DE L'INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES 

Tarragona, 15 de febrer de 2016 

REUNITS 

D'una banda, el Sr. Francisco José Mora Mas, president de l'Institut Joan Lluís Vives 
(d'ara en endavant, el amb registre d'associacions 161.264, NIF núm. 
G-12433710, de 18 de juliol de 1996 i domicili a Castelló de la Plana, edifici Ágora de la 
Universitat Jaume I, Campus del Riu Sec, en virtut de l'acord del Consell General de 
l'Institut Joan Lluís Vives de data 10 de juliol de 2015 i d'acord amb el seus Estatuts. 

I de l'altra, el Sr. .Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (d'ara 
en endavant, la URV) amb NIF núm. Q-9350003-A i domicili a Tarragona, carrer de 
l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 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 marg (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). 

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribu'ides, i 
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessária. 

MANIFESTEN 

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

2. Que el IJLV és una associació sense ánim de lucre amb carácter privat que 
representa i coordina l'acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en 
ensenyament superior, recerca i cultura. 

3. Que la URV forma part de l'IJLV. 

4. Que segons els estatuts de la Xarxa IJLV, els árrecs de President i vicepresident de 
l'institut són exercits de manera rotatória per catedrátics de les institucions que formen 
part de l'Institut. 

5.Que les funcions del vicepresident primer de l'IJLV són: 

1. Executar els acords adoptats pels órgans de l'Associació. 
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u. Substituir el president en els casos d'abséncia, malaltia o motius justificats o 
quan aquest en delegui la representació. 

Assessorar el president. 

iv. Presidir les comissions i grups de treball que s'estimi oportú. 

v. Les funcions que II atribueixin les bases d'execució del pressupost i, en tot 
cas, l'ordenació dels pagaments en la quantia que es determini en aquelles 
bases. 

vi. Aportar major continukat a les presidéncies rotatóries semestrals. 

vii. Altres atribucions que Ii deleguin el Consell General o la Comissió Permanent. 

viii. Subscriure tot tipus de contractes o documents en nom de l'Associació, amb 
l'autorització prévia de la Comissió Permanent. 

ix. Per raons d'urgéncia i d'oportunitat, prendre les decisions que consideri 
pertinents d'acord amb les finalitats i la disponibilitat económica de 
l'Associació. Aquestes decisions seran ratificades posteriorment pel Consell 
General. 

6. Que ambdues parts es reconeixen la capacitat plena necessária per a aquest acte, 
que tenen interés a desenvolupar els objectius comuns en benefici dels sistema 
universitari, per la qual cosa signen aquest conveni de col•laboració, i acorden en 
conseqüéncia les següents 

CLÁUSULES 

Primera 

La URV es fará árrec de l'exercici de la vicepresidéncia primera de l'Institut DLV i a 
aquests efectes assumeix el compromís de designar la persona física que ocupará 
aquest árrec d'entre el personal catedrátic de la Universitat. A aquests efectes, la URV 
manifesta la seva voluntat de designar el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal com a persona 
escaient per a desenvolupar aquesta tasca, designació que I'DLV considera molt 
satisfactória, i que la URV vehiculará a través del pertinent enárrec de rector. 

Segona 

Als efectes que aquesta col•laboració no suposi cap cost per a la URV, ITLV assumeix 
directament totes les despeses que pugui originar aquesta activitat, tant les de 
direcció, si n'hi ha, com les de representació, viatges i allotjaments que s'originin en 
l'exercici de les funcions del vicepresident primer. 

Tercera 

La URV ha de facilitar, si escau, suport, espais i infraestructures necessaris per al 
correcte exercici de les funcions del vicepresident primer. 

Quarta 

I present conveni és vigent des que se signa i té una durada de dos anys, 
rorrogables de forma expressa per períodes de dos anys. 
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I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest document, el signen, per 
duplicat, en la data i lloc de l'encaNalament. 

Xarxa Vives 
cruniversitats "*" 

Josep Anton Ferré Vidal 
Rector de la Universitat Rovira i Virgili 

a Vives o•:to 
cruniversitats 

Francisco José Mora Mas 
President de l'Institut Joan Lluís Vives 

UMIVERSITAT 

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 vigents en el moment de la denúncia o modificació d'aquest conveni. 

Cinquena 

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 la jurisdicció contenciosa-administrativa de Tarragona. 

Sisena 

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. 
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