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Campus Extens de la URV. Compromís amb el Territori
PLA PILOT

Amb la col·laboració de:

UnIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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1. INTRODUCCIÓ

La URV es planteja consolidar el Campus Extens, el qual pretén crear, amb la col·laboració dels 
ajuntaments i altres ens de la demarcació de Tarragona, una xarxa d’Antenes del Coneixement de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb la finalitat de desenvolupar un vincle permanent i estret entre el territori i la 
seva universitat pública de referència.

Les Antenes del Coneixement seran espais físics alhora que virtuals en els quals la URV posarà a l’abast 
del territori tot el seu potencial com a nucli generador d’activitats amb continguts culturals, científics i 
educatius. A la pràctica l’espai de cadascuna de les antenes ha de constituir un punt de trobada entre la 
universitat i els diversos agents locals, des d’entitats culturals com orfeons, grups teatrals o centres d’estudis 
fins a representants del teixit productiu com agrupacions empresarials o professionals en actiu, amb 
l’objectiu de potenciar la generació de noves sinergies.

Així, doncs, aquestes instal·lacions pretenen agrupar un ampli ventall d’usuaris, des d’alumnes 
i exalumnes de la URV, professionals (Amics de la URV) i estudiants i professors de secundària, fins a 
institucions, grups culturals i empreses, membres d’associacions i entitats. L’Antena del Coneixement oferirà 
a tots ells el marc adequat per a l’organització d’activitats del seu propi interès i del de tota la comunitat 
local en general.

Els objectius del projecte, més enllà d’esdevenir un nucli dinamitzador i proactiu d’activitats d’interès 
territorial i difusor dels valors socials que inspiren la universitat com a institució, són, d’una banda, estendre 
i apropar al territori les potencialitats de la URV, els serveis i les activitats universitàries i sobretot, captar 
i donar resposta a les necessitats del territori vinculades a les diferents missions que té encomanades la 
URV.
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2. DESPLEGAMENT TERRITORIAL 

A l’octubre del curs 2006-2007 s’ha previst iniciar les activitats a les antenes del coneixement que formen 
la primera fase del projecte del Campus Extens, la Fase Pilot. En les fases posteriors de desenvolupament 
i de consolidació s’aniran incorporant altres municipis fins cobrir totes les poblacions amb institut 
d’ensenyament secundari i altres municipis amb singularitat específica.

FASE PILOT

El curs 2006-2007 servirà de rodatge per iniciar les activitats del Campus Extens. En aquesta fase pilot 
s’implantaran progressivament les Antenes del Coneixement dels municipis de la Taula 1.

MUNICIPI COMARCA

Salou Tarragonès

Cambrils Baix Camp

La Fatarella Terra Alta

Amposta Montsià

Santa Coloma de Queralt Conca de Barberà

Falset Priorat

La Sénia Montsià

Móra d’Ebre Ribera d’Ebre

Gandesa Terra Alta

El Vendrell Baix Penedès

Santa Bàrbara Montsià

Valls Alt Camp

Taula 1.- Antenes del Coneixement de la Fase Pilot

La Figura 1 mostra la presència de la URV a les comarques de Tarragona. En aquesta figura queda 
reflectida la ubicació geogràfica dels municipis de la Taula 1 i dels campus de la Universitat.

Figura 1. Presència de la URV a les comarques de Tarragona.
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3. ORGANITZACIÓ I RECURSOS

El Campus Extens està format per les diferents antenes del coneixement i estarà dirigit per un vicerector, 
que actuarà com a delegat del rector per a aquesta funció. Es preveu constituir un Consell del Campus 
Extens en el qual participaran les diferents antenes del coneixement a través del seu responsable.

RECURSOS hUMAnS

La direcció de les activitats de l’antena recau en el responsable de cadascuna, que actuarà coordinadament 
amb el vicerector. Cada antena disposarà del personal de suport necessari per dur a terme les activitats 
previstes (normalment una persona), el qual actuarà sota la supervisió del responsable.

Tot seguit es resumeix el perfil de cadascuna de les persones.

a. Un responsable: professional integrat en el territori que abasta l’Antena i coneixedor del seu 
teixit social i econòmic, participatiu i reconegut per la seva comunitat. Es preveu  una dedicació 
flexible en funció dels objectius.

El responsable de l’Antena del Coneixement serà escollit per la URV amb la participació de 
l’Ajuntament.

Les funcions del responsable de l’Antena del Coneixement seran organitzar, supervisar i dinamitzar 
les activitats de l’Antena en coordinació amb les diferents unitats de la URV i de gestionar els recursos 
que s’hi posin a disposició. Aquesta persona tindrà una dedicació variable i flexible en funció de les 
activitats i dels objectius que aproximadament pot representar una mitjana d’unes vint hores mensuals 
i serà contractada per la URV en la forma adient segons la seva situació professional. La retribució serà 
fixada per la URV i estarà en concordança amb els complements que reben els càrrecs responsables de 
les unitats de la URV.

b. Personal tècnic per donar suport a la realització de les activitats de l’Antena del Coneixement i 
a la gestió administrativa que comporten, per a l’atenció al públic, la relació amb les unitats de 
la URV. ha de ser una persona amb capacitat de gestió i tracte amb el públic, autònom, amb 
coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari.

L’Ajuntament és el responsable d’obrir la convocatòria per cobrir la plaça de personal tècnic tant a nivell 
intern com extern. Caldria assegurar la participació en el procés de selecció de la URV i el responsable 
de l’Antena del Coneixement. Aquesta persona tindrà una dedicació d’acord amb les activitats que es 
desenvolupin, dependrà directament del responsable de l’Antena del Coneixement i serà contractada per 
l’Ajuntament (si és que prèviament no ho està) o una altra entitat, si és el cas. 

RECURSOS MATERIALS

La implantació i funcionament de cada Antena del Coneixement requereix disposar dels espais 
següents:

- Despatx de direcció i gestió

- Espais d’atenció/aula, amb ordinadors amb connexió a Internet i ADSL

- Aula o auditori per a la realització d’activitats de l’Antena del Coneixement

La Figura 2 mostra un possible esquema 
de distribució dels espais. En qualsevol 
cas, el projecte no requereix que aquests 
siguin d’utilització exclusiva, ni distribuïts 
exactament com en la Figura, sinó que 
prioritza l’aprofitament d’infrastructures i 
equipaments ja existents.

Aquests espais estaran convenientment 
dotats de taules i cadires i també de pissarra 
i penjadors de roba.

Atesos els continguts de les activitats que 
s’hi han de desenvolupar, les ubicacions 
properes o annexes a espais com biblioteques 
públiques, instituts o centres culturals són 
preferibles.

< Figura 2.- Proposta d’espai bàsic
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InFRASTRUCTURES TECnOLòGIQUES

Les infraestructures tecnològiques de les quals fóra desitjable disposar són les següents:

- 1 ordinador amb targeta de comunicacions i 1 impressora per a l’àrea d’atenció i gestió.

- Fins a 10 ordinadors (inicialment 2-3 serien suficients) amb targeta de comunicacions, 1 impressora 
en xarxa i 1 servidor per gestionar l’aula a l’espai Internet-intranet URV.

- Infraestructura de cablejat elèctric, que inclogui un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI), 
infraestructura de telefonia, infraestructura de comunicacions externes, que englobi l’equipament 
de connexió a Internet, Infraestructura de comunicacions internes, que englobi el cablejat 
estructurat de dades i dispositius de comunicacions d’edifici.
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RECURSOS ECOnòMICS

Despeses d’implantació

Les despeses de la posada en marxa de les antenes del coneixement estan principalment relacionades amb 
el condicionament físic dels espais i amb la dotació dels mateixos d’infrastructures tecnològiques. La Taula 2 
presenta la proposta de distribució d’aquestes despeses entre la URV i l’ens local. Pel que fa a la quantificació 
d’aquestes despeses, depèn en gran mesura de la situació i disponibilitat de les instal·lacions previ inici de les 
activitat.

Taula 2.- Distribució de les despeses d’implantació

      Responsable 
      URV Ens Local 
Obra        
 Obra nova   X

 
Obra 
rehabilitació   X

Equipament       
 Mobiliari   X
        
 Tecnològic    
   node central quota alta  X  
   Accés ADSL seu quota alta   X
   Cablejat estructurat   X
   Commutador (switch)   X
   SAI    X
   Ordinador sobretaula   X
   Servidor aula    X
   Impressora    X
   Equip videoconferència  X
   Alta línia XDSI  X
Materials       
 Papereria  X

 
Material de 
difusió  X

Despeses de funcionament

Les despeses de funcionament estan constituïdes per les retribucions del responsable i del tècnic de 
gestió, les derivades del manteniment dels espais, dels subministraments generals (llum, aigua, neteja, 
seguretat) i dels serveis de comunicació (telefonia, xarxa) i les despeses corrents derivades de les activitats 
que es realitzin (material d’oficina, material fungible divers, trucades telefòniques). La Taula 3 mostra una 
proposta de distribució d’aquestes despeses.

Taula 3.- Distribució de les despeses de funcionament

     URV Ens local 
Subministrament      
 Aigua     X
 Llum     X
 Telecomunicacions    
  node central quota mensual  X  
  Accés ADSL seu quota mensual   X
  Alta XDSI   X
       
Manteniment espai      
 neteja    X
Manteniment infraestructura    

 
Subcontractació 
informàtica   X

Materials      
 Papereria  X
 Material difusió  X
Personal      
 Responsable AC  X
 Tècnic/a de suport    X
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Tal com es recull en el quadre de despeses i finançament, és responsabilitat de l’Ajuntament fer el 
manteniment de les infraestructures i el mobiliari. 

En referència al manteniment dels recursos tecnològics es diferencien tres nivells: 

 Manteniment dels equips 

 El tècnic de suport de l’AC és el responsable de fer el manteniment de l’equip tecnològic en 
el nivell més bàsic. 

 Manteniment hardware

 L’Ajuntament, com a propietari, és el responsable de fer el manteniment del hardware de les 
instal·lacions. L’Ajuntament posarà a disponibilitat de l’AC un especialista en informàtica que 
en la mesura que pugui estarà al servei del tècnic de suport de l’AC quan sigui necessari.

 Manteniment sofware

 La Universitat es responsabilitzarà d’actualitzar les seves aplicacions i subaplicacions 
necessàries per dur a terme les activitats de l’AC.  
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5. ACTIVITATS

Es preveu que en els espais físics i virtuals de les antenes del coneixement s’hi duguin a terme els tres 
tipus d’actuacions següents:

ACTIVITATS ESPECíFIQUES DE L’àMBIT TERRITORIAL 

Aquestes activitats es generaran en cada antena del coneixement i aniran orientades a donar resposta a 
les necessitats i expectatives específiques locals/territorials. En aquest sentit, es preveu que les antenes del 
coneixement actuïn com a nuclis de dinamització cultural tant per al territori com per a la resta d’antenes 
de la xarxa, en la mesura que les activitats que s’organitzin siguin exportables alhora que afavoreixin les 
sinergies amb els sectors productius.

ACTIVITATS EXTEnSES DE LA URV

Aquest grup el conformen totes aquelles activitats que ja es realitzen a la URV, impulsades principalment 
per les diferents unitats de la mateixa Universitat (facultats, serveis centrals, etc.) i que tindran en l’Antena 
del Coneixement un espai de la URV per poder projectar la seva actuació.

ACTIVITATS PRòPIES DEL CAMPUS EXTEnS

Aquestes activitats es dissenyaran i programaran conjuntament per a totes les antenes del coneixement 
que formin part de la xarxa d’antenes del coneixement del Campus Extens de la URV.

Concretament, de manera gairebé immediata i sempre segons les necessitats locals, aquest potencial es 
pot anar traduint en el desenvolupament, per exemple, de les accions llistades més avall, la majoria de les 
quals ja formen part del conjunt d’activitats organitzades habitualment a la Universitat.

MARC DE SERVEIS I ACTIVITATS DE LES AnTEnES DEL COnEIXEMEnT

•	Nucli	d’activitat	de	les	Aules	de	la	Gent	Gran.

•	Punt	d’informació,	gestió	i	accés	a	la	biblioteca	per	als	estudiants	de	la	URV.

•	Punt	d’informació,	gestió	i	accés	a	la	biblioteca	per	als	exalumnes	de	la	URV.

•	Punt	d’informació,	gestió	i	accés	a	la	biblioteca	per	als	Amics	de	la	URV.

•	Programació	de	Cicles	de	cinema,	en	el	marc	de	les	activitats	de	l’Aula	de	Cinema	de	la	URV.

•	Programació	d’exposicions,	en	el	marc	de	les	activitats	de	l’Aula	d’Art	de	la	URV.

•	Col·laboració	amb	i	dinamització	de	grups	locals	de	música	i	de	teatre,	en	el	marc	de	les	activitats	
de la Coral, l’Orquestra XVI-XXI i l’Aula de Teatre de la URV.

•	Organització	de	grups	d’activitats	de	lleure	com	grups	de	lectura,	grups	de	conversa	en	idiomes	
i/o de grups excursionistes.

•	Programació	i	impartició	de	cursos	de	la	Universitat	d’Estiu.

•	Programació	de	cicles	de	conferències	de	divulgació	científica.

•	Suport	 a	 investigadors	 “amateurs”,	 per	 exemple	 historiadors	 locals,	 estudiosos	 de	 la	 cultura	
popular, de la meteorologia o de qualsevol altre tema.

•	Mostres	de	la	recerca	que	es	duu	a	terme	a	la	Universitat,	per	exemple	sobre	arqueologia,	química	
o robòtica.

•	Retransmissió	d’activitats	de	la	Universitat	mitjançant	videoconferència.

•	Punt	de	connexió	amb	entitats	que	realitzin	activitats	de	solidaritat,	en	el	marc	de	les	activitats	de	
la URV Solidària.

•	Organització	 d’activitats	 acadèmiques	 no	 reglades	 com	 cicles,	 simposis,	 jornades	 o	 trobades	
científiques.

•	Impartició	 d’activitats	 del	 currículum	 nuclear,	 per	 exemple	TIC	 o	 idiomes	 i	 altres	 assignatures	
virtualitzades de la URV o d’altres institucions d’ensenyament superior.

•	Punt	de	connexió	de	la	Universitat	amb	els	sectors	productius	per	a	la	transferència	de	tecnologia	
i de coneixement.

•	Punt	de	connexió	amb	entitats	esportives	i	d’altres	serveis	per	a	alumnes,	ex-alumnes	i	Amics	de	
la URV.

•	Nucli	de	referència	per	activitats	amb	centres	de	secundària.

•	Punt	 permanent	 d’informació	 de	 l’oferta	 docent	 i	 de	 formació	 permanent	 de	 la	 URV	 i	 de	 la	
FURV.
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ANNEX 1

RECULL DE PREMSA 

El Punt 21 de maig

Aquí 18 de maig

Més Tarragona 18 de maig

Diari de Tarragona 18 de maig

La veu de l’Ebre 18 de maig

INAUGURACIÓ DE L’ANTENA DEL CONEIXEMENT D’AMPOSTA, 17 de maig de 2007

FOU 49 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 / Tercera missió
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ANNEX 2

MODEL DE CONVENI ENTRE LA URV I ELS AJUNTAMENTS

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’AJUNTAMENT DE ………………… PER 
CREAR L’ANTENA DEL CONEIXEMENT DE ………………… DEL CAMPUS EXTENS DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI

REUnITS

D’una banda, l’Il·lustríssim Sr. …………………, alcalde de …………………, que actua en virtut de les 
facultats que li han estat atorgades pel seu càrrec.

D’altra banda l’Excel·lentíssim i Magnífic Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira 
i Virgili (en endavant, URV), en virtut del Decret 218/2006, de 23 de maig, que el nomena, i de les facultats 
que li confereix l’article 66 del Decret 202/2003, de 26 d’agost, que aprova l’Estatut de la URV.

EXPOSEM

1. Que ambdues institucions volem col·laborar en la implantació del Campus Extens de la URV, un projecte 
que pretén contribuir al progrés de les comarques meridionals de Catalunya apropant el coneixement al 
territori a través de la seva universitat pública de referència, la Universitat Rovira i Virgili.

2. Que el Campus Extens de la URV es materialitza desplegant en el territori antenes del coneixement, 
que tindran com a objectius generals:

a) Captar i donar resposta a les necessitats del territori vinculades a la missió de la URV: posar el 
coneixement al servei de la societat.

b) Estendre i apropar les potencialitats de la URV, els serveis i les activitats universitàries, en funció 
de les possibilitats, al territori.

c) Esdevenir un nucli dinamitzador i proactiu d’activitats d’interès territorial i difusor dels valors 
socials que inspiren la universitat com a institució.

3. Que per implantar l’Antena del Coneixement és necessari disposar de:

a) Un responsable: professional integrat en el territori que abasta l’Antena i coneixedor del seu teixit 
social i econòmic.

b) Tenir a l’abast instal·lacions i equipaments per desenvolupar les activitats:

•	 Despatx	per	a	la	direcció	i	la	gestió	de	l’Antena	del	Coneixement	que	serà	d’ús	exclusiu.

•	 Espai	d’atenció	al	públic	on	s’instal·larà	el	personal	tècnic	i	que	serà	d’ús	exclusiu	de	l’Antena	
del Coneixement, almenys en les hores d’obertura al públic (mitja jornada de tardes amb 
possibilitat d’extensió als matins dels dissabtes).

•	 Espai	de	treball	amb	ordinadors	connectats	a	Internet	i	a	la	intranet	de	la	URV	que	pot	ser	
compartit amb altres usos fora de les hores d’obertura al públic del Campus Extens, sota les 
condicions que es determinin.

•	 Aula	 i	 auditori	 per	 poder	 organitzar	 conferències,	 xerrades,	 cursos,	 etc.	 que	 poden	 ser	
compartits amb altres usos.

c) Personal tècnic amb un perfil adient per poder donar suport a la realització de les activitats de 
l’Antena del Coneixement, a la gestió administrativa que comporten, atenció al públic, relació 
amb les unitats de la URV, etc.

Per tant, reconeixent-nos la capacitat jurídica suficient per signar aquest conveni,

ACORDEM

1. Crear l’Antena del Coneixement de …………………, una entitat sense personalitat jurídica pròpia que 
formarà part del Campus Extens de la URV i que tindrà la seu a …………………, on estaran situats 
els espais i equipaments que l’Ajuntament de ………………… cedeix a la URV per als usos descrits 
anteriorment i per un període equivalent a la durada del conveni. 

2. Que l’Antena del Coneixement, una vegada creada mitjançant la signatura d’aquest conveni, funcionarà 
sota les disposicions organitzatives i administratives del Campus Extens de la URV, el qual depèn del 
rector de la Universitat o persona en qui delegui.

3. Que el/la responsable de l’Antena del Coneixement serà escollit/da per una comissió formada per dos 
representats de la URV i un de l’Ajuntament de …………………, i posteriorment nomenat/da per al 
càrrec pel rector/a, el/la qual el/la podrà cessar, un cop escoltat l’Ajuntament.
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4. Que les funcions del responsable de l’Antena del Coneixement seran organitzar, supervisar i dinamitzar 
les activitats de l’Antena en coordinació amb les diferents unitats de la URV i de gestionar els recursos 
que s’hi posin a disposició. Aquesta persona tindrà una dedicació flexible en funció dels objectius que 
es marquin i serà contractada per la URV en la forma adient segons la seva situació professional. La 
retribució serà fixada per la URV i estarà en concordança amb els complements que reben els càrrecs 
responsables de les unitats de la URV.

5. Que el personal tècnic de l’Antena del Coneixement serà escollit per una comissió formada per dos 
representats de l’Ajuntament, el responsable de l’Antena del Coneixement i un membre designat per la 
URV. Aquesta persona tindrà una dedicació de mitja jornada aproximadament, dependrà directament 
del responsable de l’Antena del Coneixement i serà contractada per l’Ajuntament (si és que prèviament 
no ho està) o una altra entitat, si és el cas, i serà retribuïda segons la categoria a què s’equipari tenint 
en compte les activitats que ha de dur a terme.

6. Que per implantar l’Antena del Coneixement cal fer-se càrrec de:

a) Per part de l’Ajuntament de …………………:

1. Posar a disposició de l’Antena del Coneixement els espais següents:

- Despatx de direcció i gestió, situat ………………….

- Espai d’atenció/aula, amb ordinadors amb connexió a Internet i ADSL, situats 
…………………. on s’ubicarà el/la tècnic/a de l’Antena.

- Auditori situat …………………. per a la realització d’activitats de l’Antena del 
Coneixement.

2. Fer el manteniment dels espais i equipaments, subministrament generals (llum, aigua, neteja, 
seguretat, etc.) i dels serveis de comunicació (telefonia, xarxa). 

3. Contractar i retribuir el/la tècnic/a de gestió de l’Antena del Coneixement.

b) Per part de la URV:

1. Contractar i retribuir el responsable de l’Antena del Coneixement.

2. Assumir les despeses corrents derivades de les activitats que es realitzin: material d’oficina, 
material fungible divers, trucades telefòniques, etc.

7. Que per coordinar la implantació física de l’Antena del Coneixement es crearà una comissió tècnica 
formada per membres de totes dues institucions. 

8. Que la durada d’aquest conveni serà de tres anys, prorrogables automàticament d’any en any, si cap 
de les parts manifesta una voluntat contrària 4 mesos abans del termini corresponent.

I, en prova de conformitat, signem el present document per duplicat en el lloc i data esmentats més 
avall.

 …………………, … de ……. de 2007

 Francesc Xavier Grau Vidal    ………………………………….
 Rector de la 
 Universitat Rovira i Virgili    Alcalde de ……………………
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ANNEX 3

PROPOSTA DE CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’INSTITUT 
RAMON MUNTANER, FUNDACIÓ PRIVADA DELS CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’INSTITUT RAMON 
MUNTANER, FUNDACIÓ PRIVADA DELS CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA

REUnITS

D’una banda, l’Excm. i Mgfc. Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (d’ara endavant 
URV), amb seu a Tarragona, c/Escorxador, s/n, creada per la Llei 36/1991, de 30 de desembre (DOGC núm. 1541, de 15 
de gener de 1992), en representació de la universitat esmentada.

D’altra banda, l’hble. Ramon Fontdevila Subirana, president el Patronat de l’Institut Ramon Muntaner. Fundació 
Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana (d’ara endavant IRMU), amb seu a Móra la nova, c/Mas de la Coixa. 
Rotonda Eix de l’Ebre, n-420, s/n, en representació de l’institut esmentat. 

I reconeixent-se recíprocament plena capacitat per obligar-se,

MAnIFESTEn

I.- Que la URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació superior i de la investigació, 
mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària.

II.- Que l’IRMU té com a objectiu principal donar suport als Centres i Instituts d’Estudis de Parla Catalana, entitats sense 
afany de lucre que tenen com a prioritat la recerca i la difusió de la història, la geografia, l’etnografia, el patrimoni, 
la literatura, etc., dins el seu entorn més immediat, l’àmbit local i comarcal, on actuen com a dinamitzadors culturals 
realitzant una tasca social molt important. 

III.- Que la URV es planteja consolidar el Campus Extens, el qual pretén crear, amb la col·laboració dels ajuntaments i 
altres ens de la demarcació de Tarragona, una xarxa d’Antenes del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
la finalitat de desenvolupar un vincle permanent i estret entre el territori i la seva universitat pública de referència.

 Els objectius del projecte, més enllà d’esdevenir un nucli dinamitzador i proactiu d’activitats d’interès territorial i difusor 
dels valors socials que inspiren la universitat com a institució, són, d’una banda, estendre i apropar al territori les 
potencialitats de la URV, els serveis i les activitats universitàries i sobretot, captar i donar resposta a les necessitats del 
territori vinculades a les diferents missions que té encomanades la URV.

 Les Antenes del Coneixement seran espais físics alhora que virtuals els quals han de constituir un punt de trobada entre 
la universitat i els diversos agents locals, des d’entitats culturals com orfeons, grups teatrals o centres d’estudis fins a 
representants del teixit productiu com agrupacions empresarials o professionals en actiu, amb l’objectiu de potenciar la 
generació de noves sinergies.

IV.- Que la URV vol organitzar la seva relació amb antics alumnes i amics de la URV amb la finalitat de mantenir els vincles 
amb els titulats i les persones i entitats del territori que es vulguin implicar amb els compromisos de la Universitat 
mitjançant un Carnet d’Amic de la URV. 

V.- Que és desig compartit de la URV i l’IRMU establir unes relacions de col·laboració entre les dues institucions. 

Per tot això, ambdues parts,

ACORDEn

Primer.- L’IRMU, a través dels Centres i Instituts d’Estudis de Parla Catalana d’àmbit local i comarcal, es compromet 
a col·laborar i/o participar amb els Ajuntaments i la URV en el desenvolupament del Campus Extens. A aquest 
efecte, el Centre i Institut d’Estudis de Parla Catalana de l’àmbit local corresponent es compromet a participar 
en les converses i gestions que realitzin els Ajuntaments i la URV, amb la finalitat de promoure un espai de 
col·laboració entre aquestes entitats.

Segon.- Per facilitar la col·laboració en cadascun dels municipis, es crearà una comissió local per a cadascuna 
de les antenes del coneixement que estarà formada per un representant de l’Ajuntament, un representant de la 
URV i un representant del Centre d’Estudis de Parla Catalana de l’àmbit d’actuació local o comarcal del municipi 
en concret. 

Aquesta Comissió serà l’encarregada de proposar a la URV la programació de les activitats a desenvolupar en 
cada antena i de proposar les activitats de lliure elecció previstes en l’apartat quart.

Tercer.- Per tal de coordinar l’activitat de les antenes a nivell territorial es realitzarà una reunió anual entre 
els responsables de les antenes, la URV, l’Institut Ramon Muntaner, i altres agents culturals del territori amb 
programació anual. L’objectiu d’aquesta reunió serà disposar d’una programació cultural coordinada del territori, 
evitar duplicitats i també trobar complicitats en el desenvolupament d’activitats i projectes.
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Quart.- Que la URV es compromet a estudiar la fórmula que permeti que els membres dels 
centres i instituts d’estudis de parla catalana puguin formar part dels Amics de la URV de manera 
que es creï un vincle entre aquests i la URV i els permeti gaudir dels avantatges que ofereix 
aquesta acció. 

Cinquè.- La URV i l’IRMU es comprometen a facilitar un intercanvi d’activitats, sigui en forma 
de formació reglada i/o en projectes i/o activitats d’educació no formal, i si escau, que permetin 
a l’estudiant el reconeixement de crèdits de lliure elecció. El calendari i l’aplicació d’aquesta 
clàusula requerirà d’acords concrets en forma d’annexes a aquest document.

Sisè.- La URV i l’IRMU col·laboraran en l’elaboració d’aquelles publicacions que considerin 
d’interès comú mitjançant l’establiment de convenis específics, quan s’escaigui. Es facilitarà 
als centres d’estudis implicats en el projecte la publicació dels seus treballs dins el servei de 
publicacions de la URV. Aquestes publicacions hauran de passar un procés d’avaluació.

Setè.- Es facilitaran els contactes entre els centres d’estudis i els professors universitaris de la URV 
amb l’objectiu de tirar endavant projectes d’investigació d’interès comú.

Vuitè.- Aquest conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i la seva durada serà 
d’un any, essent prorrogable automàticament per iguals períodes successius, llevat que hi hagi 
denúncia expressa de qualsevol de les parts, notificada per escrit a les altres amb una antelació 
mínima d’un mes a la data de finalització del termini del període inicial o, en el seu cas, de 
qualsevol de les seves successives pròrrogues. En tots els casos s’hauran de finalitzar totes les 
tasques i compromisos previstos en els convenis específics vigents en el moment de la denúncia 
o modificació d’aquest conveni.

Novè.- Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui 
sorgir en el desenvolupament o la interpretació d’aquest conveni.

En senyal de conformitat, signem aquest acord de col·laboració per duplicat en el lloc i data esmentats 
més avall.

Tarragona, ........... de .............. de 2007

Sr. Francesc Xavier Grau Vidal    Sr. Ramon Fontdevila Subirana

Rector URV      President del Patronat de l’IRMU
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