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CONVENIS

CONVENIS MARC DE COL·LABORACIÓ RATIFICATS PEL CONSELL DE 

GOVERN EN SESSIÓ DE 30 D’OCTUBRE DE 2007

Instituci_/ns Signants Data de 
signatura Resum 

- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundación 'Antonio Nuñez 
Jiménez de la Naturaleza y 
el Hombre'  

06/06/2007  Cooperació a l'àmbit docent i de la investigació mitjançant programes 
d'intercanvi  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universidad Nacional de 
Tucumón  

16/08/2007  Fomentar els programes educacionals i de mobilitat de professorat i 
estudiants  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Casa àrab i Institut 
Internacional d'Estudis _rabs 
i del Món Musulmà  

02/09/2007  Col.laboració en àmbits d'interès comú, especialment a través de la 
Càtedra UNESCO del Diàleg intercultural mediterrani de la URV  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universidad Tècnica de 
Manabí  

05/06/2007  Fomentar els programes educacionals i de mobilitat de professorat i 
estudiants  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universidad Autònoma del 
Caribe  

27/09/2007  Col·laboració en activitats científiques d'investigació i desenvolupament 
tecnològic, assessorament cientific-tècnic, intercanvi d'experts, formació 
de personal, mobilitat acadèmica, oferta de serveis professionals i 
projectes de gestió mitjançant acords específics  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- d-Core Network Iberica 
SLU  

10/10/2007  Col·laboració en activitats de formació de personal, recerca científica, 
desenvolupament tecnològic, intercanvi d'experts i en la utilització i 
comercialització a tercers de tecnologia desenvolupada conjuntament 
per la URV i per d-Core  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut Català de REcerca 
de l'Aigua (ICRA)  

28/06/2007  Col·laboració en l'àmbit de la investigació, tecnologia i formació en la 
gestió i aprofitament de l'aigua  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Federació d'Organitzacions 
per la Llengua Catalana 
(FOLC)  

24/07/2007  Col·laboracióen activitats docents i d'investigació  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Ajuntament d'El Morell  

17/10/2007  Col.laboració per a la realització de cursos d'extensió universitària i 
activitats per a la gent gran  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Sindicat Agrícola de 
Constantí  

17/10/2007  Col.laboració per a la realització de cursos d'extensió universitària i 
activitats per a la gent gran  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Falset  

17/10/2007  Col.laboració per a la realització de cursos d'extensió universitària i 
activitats per a la gent gran  

      

 

Acord de 30 d’octubre de 2007 pel qual es ratifiquen convenis marc de 
col·laboració.


