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Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es ratifiquen convenis marc de 
col·laboració 

 
Institució/ns Signants Data de 

signatura 
Resum

 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA) 
- Sociedad Estatal para la 
Gestión de la Innovación y 
las Tecnologías Turísticas, 
S.A. 
- Universidad de Oviedo  
- Universitat de les Illes 
Balears 
- Universitat d'Alacant 
- Universitat de Girona 
- Universidad de Zaragoza 
- Universidad de La Laguna 
- Universidad de Sevilla 
- Universidad de Málaga 
- Universidade de Santiago 
de Compostela 
- Universidade de A 
Coruña 
- Universitat de Barcelona 
- Universidade de Vigo  
- Universidad de Valencia  

 
20/07/2009 

 
Conveni de col·laboració entre el Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA), Sociedad Estatal para la Gestión de 
la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 
(SEGITTUR), y las universidades de Oviedo, Illes Balears, 
Alicante, Girona, Rovira i Virgili, Zaragoza, La Laguna, 
Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, A Coruña, 
Barcelona, Vigo y Valencia per a la posada en marxa dels 
sistema d'informació de la investigació científica en 
turisme a través d'internet (SICTUR) en el marc de les 
actuacions d'impuls a la Nueva Economía Turística del 
Plan del Turismo Español Horizonte 2020  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Agència Estatal 
d'Administració Tributària  

21/07/2009
  

Establir un marc general de col·laboració sobre les 
condicions i els procediments pels quals s'ha de regir la 
cessió d'informació de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària a la Universitat Rovira i Virgili.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Dr. Herbert S. Klein  

19/05/2009
 (*) 

Acord entre la Universitat Rovira i Virgili i el Dr. Herbert 
S. Klein.  
El Dr. Herbert S. Klein té la voluntat de donar a la 
Universitat Rovira i Virgili els llibres, manuals i títols de 
revista que consten a l'annex d'aquest acord. Aquest 
annex s'adjuntarà al conveni en el termini d'un any des 
de la data de signatura del conveni i es valorarà 
econòmicament el cost de la donació.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- University of Toronto  

16/07/2009
  

La Lawrence S. Bloomberg Facultat d'Infermeria de la 
Universitat de Toronto i la URV acorden establir i dur a 
terme conjuntament projectes, programes i activitats en 
diferents àrees de col·laboració.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Federació de Grups de 
Dones del Tarragonès  

30/04/2009
  

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació 
per a la col·laboració entre la URV i la FGDT en 
l'articulació i desenvolupament en el marc del projecte 
APQUA d'activitats d'informació i formació, auditories, 
estudis, sondejos, investigacions i solucions tècniques en 
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l'àmbit de la ciència en general i de la química, 
l'enginyeria i el medi ambient en particular, com a 
resposta a les necessitats no comercials de la FGDT i dels 
grups federats.  

   
- Universitat Rovira i 
Virgili 
- Departament 
d'Innovació, Universitats 
i Empresa. Generalitat de 
Catalunya 
- Universitat de 
Barcelona 
- Universitat Autònoma 
de Barcelona 
- Universitat Politècnica 
de Catalunya  
- Universitat Pompeu 
Fabra 
- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Oberta de 
Catalunya 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat 
Internacional de 
Catalunya 
- Universitat de Vic 
- Universitat Abat Oliba  

     CEU  

21/05/2009
  

L'objecte d'aquest acord és establir el marc de 
col·laboració entre les diferents parts signatàries a fi de 
dur a terme l'actualització, el seguiment dels continguts i 
el manteniment de la plataforma multimèdia Interc@t, 
com també dels recursos, els materials i les eines que la 
integren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Telefónica de España  
  S.A.U.  

09/07/2009
  

L'acord té per objecte establir les línies bàsiques de 
col·laboració per ajudar a organitzar i impartir un màster 
de Seguretat IT especialitzat en programari lliure, amb la 
finalitat d'ajudar a la URV a refemar-se clarament com la 
universitat de referència en aquest entorn i poder 
alimentar el creixement previst de personal del CESICAT 
amb estudiants d'aquest màster.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundació Privada Institut 
de Recerca de l'Energia de 
Catalunya  

25/06/2009
 (*) 

Establir el marc de relacions entre la URV i l'IREC i 
regular-ne les condicions, en particular pel que fa a la 
participació del personal investigador de la URV en 
l'IREC, l'ús de serveis i infraestructures de gestió de la 
recerca i de transferència de coneixement i tecnologia de 
la URV, propietat industrial, publicacions i d'altres.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- GMV Soluciones    
  Globales Internet, S.A.  

09/07/2009
  

La URV i l'empresa GMV col·laboraran en àmbits 
d'interès comú establint convenis específics, quan 
s'escaigui. En aquests àmbits d'interès s'inclouen entre 
d'altres:  
- programa de becaris  
- programa de projectes de fi de carrera  
- col·laboració en projectres nacionals, estatals i 
internacionals de recerca, molt especialment en l'àmbit 
de les tecnologies de la seguretat de la informació  
- col·laboració en projectes de recerca propis de GMV  
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- participació en sessions formatives als alumnes  
- altres  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut Tecnològic de 
Sonora  
 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundació Privada del 
Centre Tecnològic de la 
Química de Catalunya 

07/01/2009
  

 
 
  
28/09/2009 

Addenda a l'acord de col·laboració bilateral entre la URV 
i l'Institut Tecnològic de Sonora, en el que s'inclou 
l'ensenyament de Publicitat i Relacions Públiques   
 
L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és establir el 
marc de relacions entre ambdues entitats i regular-ne les 
condicions, en particular pel que fa al personal, de 
realització de projectes conjunts , per regular la doble 
adscripció voluntària de l’activitat de recerca i de 
transferència del personal d’ambdues institucions, per l’ús 
de serveis, propietat industrial, publicacions i altres. 
 

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Banco Santander Central 
Hispano   
 
 
 
 
 
-Universitat Rovira i Virgili 
-Universidad de Quintana 
Roo 

01/01/2009
 (*) 

 
 
 
 
 
 
   
16/10/2009
 

Conveni marc de col·laboració entre la URV i el Banco 
Santander per al desenvolupament de projectes 
encaminats a reforçar la qualitat de la docència impartida, 
a millorar l'eficiència de la seva gestió acadèmica, a 
facilitar l'accés a programes de formació continuada, a 
reforçar la seva projecció internacional i, en general, a 
elevar l'oferta i el nivell de serveis culturals, esportius, i de 
qualsevol altre tipus que s'ofereixin a la comunitat 
universitària.  
 
Establir les condicions generals de la cooperació 
científica, tècnica, pedagògica i administrativa entre 
ambdues universitats 
  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- University of Georgia  

31/07/2009
  

Conveni marc de cooperació entre la Universitat Rovira i 
Virgili, el Consell de Govern del Sistema Universitari de 
Georgia i la Universitat de Georgia amb seu a Athens, 
Georgia  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat Anna de 
Chennai  

09/09/2009
  

Establir les condicions generals de la cooperació 
científica, tècnica, pedagògica i adminitrativa entre 
ambdues universitats.  

   
 - Universitat Rovira i 
Virgili 
 - Associació Centre d’Art 
La Rectoría de Sant Pere de 
Vilamajor 

30/07/2009  Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Associació Centre d’Art La Rectoría de Sant 
Pere de Vilamajor. 

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Escola d'Administració 
Pública de Catalunya  

27/05/2009
  

Conveni marc de col·laboració entre l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya i la URV, en relació 
amb la càtedra Antoni Pedrol Rius, d'Estudis Jurídics 
Locals  

- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut Català de la Salut  

01/09/2009
  

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili i la Gerència Territorial de l'Intitut Català de la 
Salut Camp de Tarragona en matèria d'accions de 
cooperació al desenvolupament  
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- Universitat Rovira i 
Virgili- CENTRO PARA EL 
DESARROLLO DEL VALLE 
DEL ESE ENTRECABOS  
 

07/05/2009
  

 
 
 
 
 
 
 

L'objecte d'aquest conveni és establir un règim de 
col·laboració entre el Ceder Valle del Ese-Entrecabos i la 
URV, per dur a terme les activitats que sorgeixin en el 
marc del projecte de cooperació interregional Xarxes 
Entrecabos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


