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UNIVERSITAT 
ROVIRA i VIRGILI 

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (COSTA RICA) I 

LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (CATALUNYA, ESPANYA) 

PARTS 

Nosaltres, ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA, major, vidu, veí de Tres Ríos, San José, 
amb cédula d'identitat número 104430578, doctor en Govern i Polítiques Públiques, 
que actua en qualitat de RECTOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL (en endavant, 

UNA), amb cédula de personalitat jurídica número 4000042115014, juramentat pel 
Consell Universítari el 22 de juny de 2015, sessió 3481-452, el qual exerceix la 
representació judicial i extrajudícial de l'UNA, segons les funcions disposades als 
articles 14 de la Llei núm. 5182/  Llei de creació de l'UNA, i 43 de l'Estatut orgánic de 

l'UNA, i JOSEP ANTON FERRE 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 marg (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 
(Catalunya, Espanya) i el seu NIF és Q-9350003-A. 

CONSIDERANT QUE 

L'UNA i la URV, com a institucions compromeses en la formació superior, la investigació 
i la promoció de la cultura, volem fomentar els programes educatius i de mobilitat dels 
membres de la seva comunitat entre totes dues mitjangant programes d'intercanví, 
amb l'objectiu de servir a l'interés mutu, a través d'una cooperació basada en la 
igualtat i la col.laboració mútua. 

PER TANT 

Ambdues parts acordem subscriure aquest Convení Marc, que es regeix per les 
següents cláusules: 
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PRIMERA: OBJECTIU 

L'objectiu del conveni és conjuminar esforgos per promoure accions conjuntes en temes 
d'interés recíproc en les árees de recerca, d'extensió i d'assisténcia técnica, 

administrativa i académica, a més d'altres formes d'acció universitária. 

SEGONA: ÁREES DE COOPERACIÓ 

Les activitats que es poden dur a terme prenent com a base aquest conveni s'emmarquen 

en les árees següents: 

1. Promoure i desenvolupar de manera conjunta i des d'una perspectiva integral tallers, 
cursos, seminaris, projectes —de recerca, extensió, producció, desenvolupament i 
innovació—, entre altres activitats, en árees d'interés per a ambdues parts. 

2. Desenvolupar de manera conjunta activitats de capacitació i formació en les árees que 
es defineixin com a prioriáries i d'interés institucional, amb la finalitat d'enfortir les 

capacitats del personal d'ambdues institucions. 

3. Facilitar la realització de páctiques professionals supervisades, treballs o una altra 
modalitat de graduació, amb la finalitat de complementar els coneixements i 

experiéncia en temes prioritaris per a les parts. 

4. Oferir oportunitats de mobilitat académica (estudiantil, docent i administrativa). 

5. Divulgar totes les activitats que es duguin a terme en el marc d'aquest conveni. 

6. Buscar i gestionar recursos de cooperació per al finangament de projectes. 

7. Facilitar l'ús de les installacions i altres árees per executar les activitats que es duguin a 
terme en el marc d'aquest conveni, d'acord amb la normativa i la disponibilitat amb qué 

es compti. 

8. D'altres que les parts considerin oportú en el marc del present conveni de cooperació. 

TERCERA: COORDINACIÓ 

La coordinació i execució del conveni és responsabilitat, per part de la UNA, de la Direcció 

de l'Oficina de Cooperació Técnica Internacional i, per part de la URV, del Centre 

Internacional. 

Les seves funcions principals són fer el seguiment adequat del compliment de les cláusules 

d'aquest conveni. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
Dr. Alberto Salom Echeverría 
Rector 
Ap. postal: 86-3000 Heredia 
Teléfon: (506) 2277-3902 / 2277-3100 

Fax: (506) 2237-7593 

rectoria@una.cr  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGIL 
Dr. Josep Anton Ferré Vidal 
Rector 
Escorxador, s/n. 43003 Tarragona 

Teléfon: 977 558 005 
grector@urv.cat  

AMB COPIA A 
M.sc. Randall Arce Alvarado 
Director 
Oficina 	de 	Cooperació 
Internacional 
Apt. Postal: 86-3000 Heredia 
Tel: (506) 2277-3061 

Fax: (506) 2277-3056 

octi@una.cr   

Centre Internacional 
Av. PaYsos Catalans, 17-19. 43007 

Tarragona 
Teléfon: 977558241 
Fax: 977201864 
mou@urv.cat 

Técnica 
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QUARTA: EXECUCIÓ 

Per formalitzar els acords que permetin dur a terme qualsevol de les activitats esmentades a 
la cláusula segona, les parts hem de proposar la signatura de convenis específics i/o 

contractes de venda i prestació de serveis en temes que siguin d'interés per a ambdues 
institucions, indicant amb claredat almenys els aspectes següents: objectius generals i 

específics, unitats o insáncies universitáries involucrades i lloc d'execució, responsables 
directes de l'execució o administració i control dels pactes, domicili al qual han de dirigir-se 
les notificacions, activitats que s'han de dur a terme, productes esperats i recursos aportats 

per l'UNA i la URV, vigéncia i cronograma d'execució o terminis de venciment, font de 
finanpament o ubicació pressuposária dels recursos que s'han d'utilitzar per a l'execució els 

acords, entre d'altres. 

Per ser subscrits, aquests convenis específics han de ser degudament aprovats per les 
instáncies corresponents a l'UNA i la URV, respectant en tot cas les línies generals contingudes 

en aquest Conveni Marc. 

CINQUENA: FINAIWAMENT 

Es dóna per entés que per a l'execució del present conveni, cap de les parts involucra l'ús i 
disposició de recursos públics o patrimonials. Així mateix, ambdues institucions es 

comprometen dins de les seves possibilitats a la cerca de fonts apropiades de finanpament. 

SISENA: COMUNICACIÓ I NOTIFICACIONS 

Qualsevol notificació, sollicitud, informe o comunicació presentada per qualsevol de les 

parts sota aquest conveni s'ha de fer per escrit als domicilis legals següents: 



UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA, 	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, CATALUNYA, 
EPA Y 

(1.11dJk t-
Dr. Alberto Salom Ech 

Rector 
verría 	 Dr. Josep Anton Ferré Vidal 

Rector 

SETENA: VIGÉNCIA 

Aquest conveni té una vigéncia de quatre (4) anys, comptats a partir del dia de signatura, i 
es pot prorrogar per un període igual si cap de les parts no comunica a l'altra per escrit la 

decisió de donar-lo per acabat o modificar-lo amb almenys tres mesos d'antelació al 

venciment. 

Si el conveni es modifica o finalitza per venciment del termini, els projectes i activitats que 
s'estan executant poden continuar fins que finalitzin si les parts per mutu acord per escrit 

no disposen el contrari. 

VUITENA: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Els signants hem de solucionar de mutu acord qualsevol dubte o controvérsia respecte a 

aquest conveni mitjanant una negociació consensual. En el cas que aquest acord no sigui 
possible, els signants hem de sotmetre les divergéncies en relació amb la interpretació o el 

compliment d'aquest conveni a un altre mitjá de resolució, que cal determinar de mutu 

acord. 

NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES 

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 el que sigui aplicable a la informació objecte d'aquest conveni. 

DESENA: NORMES SUPLETÓRIES 

Per tot alló que no sigui previst expressament en aquest conveni, regeix supletóriament la 
normativa interna de cada institució, les lleis aplicables i els principis generals que regeixen 

l'ordenament jurídic administratiu. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, els representants el 

signem en quatre exemplars, dos en idioma espanyol i dos en idioma catalá, a un sol efecte 

els dies 24 del mes de febrer de 2016. 
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