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CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA FUNDACIÓ 
PARC TECNOLÓGIC DEL VI PER A LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ 

REUNITS 

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 maw 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. 

I de l'altra, el Sr. Sergi de Lamo Castellví, director general de la Fundació Parc 
Tecnokmic del Vi (en endavant, VITEC), amb CIF G43814011 i domicili a Falset 
(43730), carretera de Porrera, km 1, que actua en virtut del seu cárrec pels poders 
atorgats davant el notari Sr. Martín Garrido Melero al protocol número 319, de 3 de 
maw de 2009. 

Totes dues parts estem representades per les persones que signem al final d'aquest 
conveni tenim els poders i les facultats legalment necessaris per obligar-nos en els 
termes d'aquest document 1, segons intervenim, ens reconeixem mútuament la 
capacitat legal necessária per formalitzar-lo. 

EXPOSEM 

1. 	La URV, en el marc del seu Pla Estratégic de Recerca, va manifestar la 
voluntat de proporcionar noves estructures i mitjans perqué els investigadors 
poguessin millorar la seva activitat investigadora i técnica. 

Des de l'acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2005, la 
URV ha desenvolupat una política de col.laboració amb les estructures externes 
de recerca i transferéncia amb vincles amb la URV que l'ha portat a finanar en 
aquests anys algunes de les activitats que ha desenvolupat VITEC. Aquesta 
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política fou revisada i ratificada per la Comissió d'Investigació i Transferéncia 
delegada del Consell de Govern, en la reunió del 16 de juliol de 2009, de forma 
que en el document acordat es preveu que la Universitat pugui finanar a cárrec 
dels seus pressupostos projectes d'R+D+I dels parcs i explícitament, els de la 
direcció científica de les seves activitats. 

VITEC és una institució fundada per la URV, entre d'altres, en la qual la 
URV té una participació directa. A més d'ocupar-ne la presidéncia, está 
representada per dos vocals més que formen part del Patronat. 

IV. VITEC té com a objectius dinamitzar l'enologia i la viticultura en l'ámbit 
catalá mitjanwnt la recerca aplicada, la innovació i la transferéncia de 
coneixement a les empreses vitivinícoles; impulsar actuacions que generin riquesa 
per a les comarques vitivinícoles, i fer que els investigadors de la URV en aquest 
ámbit gaudeixin d'unes infraestructures que els permetin establir contractes de 
col.laboració amb empreses i cellers. 

V. L'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions estableix que podran concedir-se sense necessitat de concurréncia 
competitiva "altres subvencions en qué s'acreditin raons d'interés públic, social 
económic o humanitari; o d'altres degudament justificades que en dificultin la 
convocatória pública". 

VI. Existeixen raons d'interés públic i económic, tant per a VITEC com per a 
la URV tal com s'ha explicat en els apartats expositius anteriors: VITEC és una 
institució en qué participa la mateixa URV, en la qual fan recerca els seus 
investigadors. La Universitat és conjuntament amb l'Ajuntament de Falset i les 
denominacions d'origen Priorat i Montsant una de les quatre entitats que van 
crear aquesta Fundació, fet pel qual el benefici de VITEC és indirectament 
benefici per a la URV. Així ho vam entendre ambdues institucions quan en data 
28 de febrer de 2006 vam signar un conveni de col.laboració en el qual la URV 
es comprometia, amb la finalitat d'alinear les estratégies científiques i crear 
sinergies de valor afegit per desenvolupar aquesta política de recerca en ámbits 
prioritaris, a assignar-hi una quantitat anual en el seu pressupost ordinari. 

VII. L'article 28 de la Llei 38/2003, que regula el procediment de concessió 
directa estableix que "la resolució de concessió i, si escau, els convenis a través 
dels quals es canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i 
compromisos aplicables d'acord amb el que disposa aquesta Llei", i que "els 
convenis seran instrument habitual per canalitzar les subvencions". 

Per tant, després que la URV n'hagi acordat la concessió, que queda reflectida en 
els pressupostos de l'any 2015 de la URV, accepta formalitzar amb VITEC aquest 
conveni d'acord amb les següents: 
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CLÁUSULES 

PRIMERA. OBJECTE 

La URV atorga una subvenció a VITEC per valor de 37.018 €, durant l'any 2015 
amb cárrec a l'aplicació pressupostária 0300598 — 2052 de la URV. 

SEGONA. FINALITAT 

La subvenció concedida s'ha de destinar exclusivament a finaNar el pagament de 
recursos humans per impulsar els diferents serveis d'R+D+I i transferéncia 
tecnológica de VITEC, aixf com altres despeses directament relacionades amb 
investigadors de la URV i aprovades per la direcció general de VITEC. Aquestes 
despeses poden efectuar-se durant l'any 2015 i 2016. 

TERCERA. LLIURAMENT DE L'IMPORT DE L'AJUT 

L'abonament de l'import total de l'ajut s'ha de fer efectiu al compte número 2100 
0082 31 0200441899, que VITEC manté obert a la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, a l'oficina de Falset, plaw de la Quartera, 34, 43730, Falset, i amb 
cárrec a l'aplicació pressupostária 0300598/2052 de la URV. 

QUARTA. SEGUIMENT 

El seguiment cientificotécnic i económic de l'activitat objecte de l'ajut correspon 
a la comissió de seguiment del conveni de col•laboració URVNITEC. A aquest 
efecte, VITEC ha de presentar al Vicerectorat de Política Académica i Científica de 
la URV un informe científic i económic que justifiqui l'activitat, i aquest n'ha 
d'informar la comissió de seguiment. Aquest text, amb els documents pertinents 
s'ha de presentar durant el mes de desembre de 2016. 

La justificació de l'activitat es pot dur a terme mitjanant factures, contractes de 
personal, documents de pagament o qualsevol altre document que acrediti 
fefaentment la contractació efectuada i tingui validesa en el tráfic jurídic 
mercanti I. 

L'IVA que el beneficiari es dedueixi com a conseqüéncia de l'activitat 
subvencionada no ha de ser considerat en cap cas com a despesa finanable. 

CINQUENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Es crea una comissió de seguiment de l'execució d'aquest conveni, integrada per 
dos representants de la URV i dos de VITEC. Correspon a la comissió de 
seguiment: 
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1. Aval uar el grau d'assoliment dels objectius que justifiquen aquest conveni i 
proposar les mesures que consideri necessáries per assegurar-ne l'assoliment. 
2. Sollicitar la informació que cregui necessária per al correcte seguiment del 
conveni. 
3. Altres funcions que II siguin expressament encarregades per les parts signants 
d'aquest conveni. 

Per al correcte exercici de les seves funcions, la comissió de seguiment ha 
d'acordar la forma i la periodicitat en qué els seus membres han de rebre la 
informació, préviament definida, necessária per al seguiment de l'execució del 
conven i.  

La comissió de seguiment s'ha de reunir com a mínim un cop a l'any i , en 
qualsevol cas, sempre que una de les parts ho demani. El secretari de la comissió 
de seguiment és el director general de VITEC. 

SISENA. INCOMPLIMENTS 

La demora en la presentació dels documents per justificar la realització de l'activitat 
objecte de l'ajut, un cop transcorreguts dos mesos, és causa de revocació total de 
l'ajut i dóna lloc al reintegrament del 100% de l'ajut més els interessos de demora 
que legalment corresponguin. 

L'incompliment de les obl igacions de reemborsamenttambé comporta la revocació 
de l'ajut i el reintegrament de la quantitat total concedida més els interessos de 
demora que corresponguin. 

SETENA. MANIFESTACIONS DE L'ENTITAT PRESTATÁRIA 

La URV atorga aquest ajut en consideració a les manifestacions de VITEC següents: 

a) VITEC ha complert tots els requisits legals i ha obtingut totes les autoritzacions 
necessáries que l' habil iten per obtenir i formal itzar aquest document. 

L'atorgament i el compliment d'aquest conveni no contravenen cap norma a la qual 
VITEC estigui subjecte, ni els seus estatuts, ni consta que hi estiguin en confl icte, ni 
poden produir cap trencament de cap contracte, pacte o un altre acord de 
qualsevol índole, de manera que es compleixen tots els requisits legals quant a 
quantia, destinació i consignació pressupostária. Aixf mateix, el conveni ha rebut 
l'aprovació dels seus órgans rectors. 

b) VITEC está al corrent en el compl iment de les obl igacions tributáries i amb la 
Seguretat Social. 
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Director general 

PARC 
, 	 . UT.CNOLO 

DEL VI 

VUITENA. 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. Les parts ens 
comprometem a respectar la legislació sobre protecció de dades de carácter 
personal en tot alló que s'apliqui a la informació objecte d'aquest conveni. 

NOVENA. COMPETÉNCIA JUDICIAL 

Aquest conveni s'interpreta i es compleix d'acord amb els seus termes i amb el 
conveni de cooperació entre la URV, la Fundació URV i VITEC, signat el dia 28 de 
febrer de 2007; en els aspectes que no s'hi preveuen, es regeix per la legislació 
espanyola. Per a totes les qüestions que se suscitin entre les parts amb motiu de la 
interpretació, l'aplicació o I 'execució d'aquestconveni, les parts ens sotmetem a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona amb renúncia expressa al 
propi fur, en cas que en tinguem. 

I, perqué consti, signem aquest document per duplicat en el lloc i en la data 

assenyalats més avall. 

Tarragona, 18 de desembre de 2015 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Rector 

Senyor Josep Anton Ferré Vidal 

FUNDACIÓ PARC TECNOLÓGIC DEL VI 

Senyor Sergi de Lamo Castellví 
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