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Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual es ratifiquen convenis específics 
 

Institució/ns Signants Data de 
signatura 

Resum

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat Autònoma de 
Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat Politècnica de 
Catalunya  
- Universitat de Vic  

11/10/2007
(*) 

El present conveni té per objecte establir les condicions 
de la col·laboració entre les universitats signatàries per 
a la realització i l'organització del màster oficial 
interuniversitari en Estudis de dones, gènere i 
ciutadania, que s'ha proposat perquè sigui impartit 
conjuntament per les universitats de Barcelona, 
Autònoma de Barcelona, Girona, Politècnica de 
Catalunya, Rovira i Virgili i Vic, a partir del curs 
acadèmic 2007-08.  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Muséum National 
d'Histoire Naturelle  

18/11/2008
  

Clàusula addicional nº 2 al conveni per a la cotutela de 
tesi de Doctorat d'Investigació de la María Gema 
Chacón Navarro  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Pontificia Universidad 
Javeriana Cali  

02/03/2009
 (*) 

Realització del projecte 'Desenvolupament d'un 
programa de capacitació cientificotècnica i dotació 
d'un laboratori mediambiental per millorar la gestió de 
la qualitat de les aigües en rius colombians altament 
contaminats'  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut d'Estadística de 
Catalunya  

22/04/2009
 (*) 

Prorrogar el conveni de col·laboració per a la difusió 
d'avenços sobre confidencialitat de dades estadístiques 
a la revista SORT (Statistics and Operations Research 
Transactions)  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas   

18/05/2009
  

Reconeixement del Grup d'Investigació en 
Biotecnologia Enològica (Dept. de Bioquímica i 
biotecnologia) de la URV, com a unitat associada al 
CSIC a través del seu Institut d'Agroquímica i 
Tecnologia d'Aliments  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa. 
Generalitat de Catalunya  

08/06/2009
 (*) 

La URV participarà en l'organització de les proves 
d'accés a la universitat.   

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universidad de Valladolid 
- Universidad de Burgos 
- Universidade de Santiago 
de Compostela  

12/06/2009
 (*) 

L'objecte d'aquest conveni és la realització d'un 
programa de doctorat conjunt denominat doctorat de 
recerca en Enginyeria Termodinàmica de Fluids, amb 
vista a aprofitar millor els recursos formatius  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- ONGD Entrepobles  

16/06/2009
 (*) 

Conveni entre la URV i l'ONGD 'Entrepobles'. Com a 
entitat adjudicatària de la convocatòria per a projectes 
de cooperació de desenvolupament, l'ONGD 
Entrepobles rebrà la quantitat d'10.735,33 € en 
concepte de subvenció. La subvenció esmentada va 
destinada a donar suport a donar suport a dinamització 
de la vida sociocultural de la població de les 
comunitats a Cuba.  
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- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundació El Sueño de la 
Campana  

16/06/2009
 (*) 

Com a entitat adjudicatària de la convocatòria per a 
projectes de cooperació de desenvolupament, la 
Fundació 'Sueño de la Campana' rebrà la quantitat de 
12.672,00 € en concepte de subvenció. La subvenció 
esmentada va destinada a donar suport al projecte 
'Foment d'iniciatives agroecològiques i educatives a 
Nicaragua'  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundación Carolina  

09/07/2009
 (*) 

La Fundación Carolina, en col·laboració amb la 
Universitat Rovira i Virgili, convoca 2 beques 
d'especialització professional a Espanya, en l'àrea de 
Benestar Social, Desigualtat, Inclusió Social.   

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundación Carolina  

09/07/2009
       (*) 

La Fundación Carolina, en col·laboració amb la URV, 
convoca dues beques d'especialització professional a 
Espanya, en l'àrea de 'Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones'.   

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundación Carolina  

09/07/2009
 (*) 

Convocatòria beques del Màster Oficial en Dret 
Ambiental pels cursos 2009-2010 i 2010-2011  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundación Carolina  

09/07/2009
 (*) 

Convocatòria beques del Màster Oficial en Direcció i 
Planificació del Turisme pel curs 2009-2010   

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Reus Desenvolupament 
Econòmic, S.A. (REDESSA)  

31/07/2009
 (*) 

Construcció al Campus Bellisens del tancament de 
l'edifici on s'ubicaran el Centre Tecnològic de Nutrició 
i Salut i Bioempreses  

     
- Universitat Rovira i Virgili 
- Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa. 
Generalitat de Catalunya 
- Consorci Administració 
Oberta Electrònica de 
Catalunya 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat Autònoma de 
Barcelona 
- Universitat Politècnica de 
Catalunya  
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat de Girona 
- Universitat Oberta de 
Catalunya 
- Universitat de Lleida  

09/09/2009
 (*) 

L'objecte d'aquest conveni és desenvolupar la 
col·laboració entre el DIUE i les universitats públiques 
de Catalunya i la UOC, per a l'impuls i el 
desenvolupament de l'Administració electrònica 
d'aquestes universitats, definint les iniciatives concretes 
que aquestes iniciaran en el marc d'aquesta 
col·laboració. Convenis successius definiran la 
col·laboració en la resta de projectes fins a 
l'acompliment de la implantació de la e-Administració 
a la Universitat.  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Administración Nacional 
de Educación Pública  

01/10/2009
  

Conveni de mobilitat de PDI's i estudiants  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Societat Promotora del 
Parc Científic i Tecnològic 
de Turisme i Oci de la 
Costa Daurada  

01/10/2009
 (*) 

La Universitat col·laborarà amb el PCT-Turisme per 
desenvolupar la direcció científica de les seves 
activitats, de manera que permeti assolir els objectius 
que aquesta societat ha fixat. El Dr. Antonio Russo, 
professor agregat de la URV serà el nomenat per a 
prestar aquest servei d'assessorament com a director 
científic del PCT-Turisme  
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- Universitat Rovira i Virgili 
- Parc científic i Tecnològic 
de la Industria Enològica  

01/10/2009
 (*) 

La Universitat col·laborarà amb VITEC per 
desenvolupar la direcció científica de les seves 
activitats, de manera que permeti assolir els objectius 
que aquesta fundació ha fixat. El Dr. Joan Miquel 
Canals Bosch, professor Titular d'Universitat de la 
URV, prestarà aquest servei d'assessorament  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut de Recerca i 
Tecnologies 
Agroalimentàries (IRTA)   

24/11/2009
 (*) 

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes en què 
la URV i l'IRTA col·laboraran per crear un programa 
conjunt d'estudis de Màster i Doctorat en l'àmbit de 
l'Aqüicultura i els Ecosistemes Aquàtics, que s'oferirà 
des de la URV, i s'emmarca dins del Campus Terres de 
l'Ebre amb seu a Tortosa.  

- Universitat Rovira i Virgili 
- Ajuntament la Pobla de 
Mafumet  

13/10/2009
 (*) 

L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet podrà becar 
d'entre el seu personal o entre estudiants o joves 
titulats del seu municipi o de la seva demarcació una 
persona per a cursar els estudis de Dret Ambiental o de 
Dret Local  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Departament de Cultura I 
Mitjans de Comunicació. 
Generalitat de Catalunya  

15/10/2009
 (*) 

Establir les condicions per al desenvolupament de 
pràctiques per part d'estudiants de la llicenciatura o 
grau en Història o Història de l'Art  

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

20/10/2009
  

Adscripció de l'activitat de recerca dels investigadors 
del CTQC en un projecte conjunt entre la URV i el 
CTQC.  
El personal tècnic i investigador del CTQC que 
participarà en el projecte conjunt URV-CTQC 
'Synthesis, characterization and catalytic tests of water-
soluble metal nanoparticles stabilized by organic 
ligands in Fischer-Tropsch' que serà desenvolupat a la 
URV entre les dates 01.11.2009 i 30.10.2012 serà 
l'Aitor Gual Gozalbo.  

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

22/10/2009
  

Adscripció de l'activitat de recerca dels investigadors 
del CTQC en un projecte conjunt entre la URV i el 
CTQC. El personal tècnic i investigador del CTQC que 
participarà en el projecte conjunt URV-CTQC 'Estudio 
del mecanismo de la epoxidación de propileno en el 
proceso de Repsol YPF' que serà desenvolupat a la 
URV entre les dates 15.03.2009 i 14.03.2010 serà Ali 
Aghmiz.  

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

26/10/2009
  

Adscripció de l'activitat de recerca dels investigadors 
del CTQC en un projecte conjunt entre la URV i el 
CTQC. El personal tècnic i investigador del CTQC que 
participarà en el projecte conjunt URV-CTQC 'Pablo 
Ramos' que serà desenvolupat a la URV entre les dates 
01.07.2009 i 01.07.2010 serà Pablo Ramos Martínez.   

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Consell de l'Audiovisual 
de Catalunya  

11/11/2009
 (*) 

L'objecte és la realització d'una Jornada anomenada 
'Immigració i mitjans de comunicació: construïm 
societat des de la diversitat cultural'  
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- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundacion Repsol Ypf  

18/11/2009
 (*) 

Establir el marc de col·laboració per a convocar un 
número determinat de beques patrocinades per curs 
acadèmic, destinades a facilitar la incorporació a la 
URV d'alumnes de secundària, tenint un bon expedient 
acadèmic i motivació per a començar-los, que es 
trobin amb dificultats econòmiques, socials o personals 
que ho dificultin.  

 


