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CONVENIS  ESPECÍFICS CONSELL DE GOVERN 15/07/2010

Institució/ns Signants
Data de 
signatura

Resum

FIPV - Fundació Privada Institut 
d'Investigació Sanitària Pere i Virgili

14/04/2010 Conveni per a la distribució de cànons corresponents 
als projectes de recerca i transferència conjunts entra la 
URV i l'IISPV.

ATLA - Universidad del Atlántico 21/04/2010 Fomentar la investigació, els programes educacionals 
i de mobilitat de professorat, estudiantat i personal 
entre les institucions, i de regular-ne el funcionament, 
amb l'objectiu de servir a l'interès mutu de totes dues 
institucions.

ATLA - Universidad del Atlántico 21/04/2010 Establir els mecanismes de comunicació entre ambdues 
institucions per donar publicitat a les convocatòries 
d'ajudes per cursar estudis de màster a la URV i les 
convocatòries de beques predoctorals de la URV, així 
com crear un programa de cofinançament d'aquestes 
últimes

UACA - Universidad Autónoma del Caribe 21/04/2010 Fomentar la investigació, els programes educacionals 
i de mobilitat de professorat i alumnat entre les 
institucions, i de regular-ne el funcionament, amb 
l'objectiu de servir a l'interès mutu de totes dues 
institucions

UACA - Universidad Autónoma del Caribe 21/04/2010 Establir els mecanismes de comunicaació entre ambdues 
intitucions per donar publicitat a les convocatòries 
d'ajudes per cursar estudis de màster a la URV i les 
convocatòries de beques predoctorals de la URV, així 
com crear un programa de cofinançament d'aquestes 
últimes.

FURV - Fundació URV 02/03/2010 Col·laboració en el marc del projecte subvencionat per 
la Diputació de Tarragona 'Desenvolupament del territori 
de les Terres de l'Ebre: obtenció de biocombustibles a 
partir de microalgues' convocatòria 2009

UDEV - Universidad de Valencia / UPCA 
- Universitat Politècnica de Catalunya/ 
UNZA - Universidad de Zaragoza / UPMA 
- Universidad Politécnica de Madrid 
/ UPMA - Universidad Politécnica de 
Madrid / UNOV - Universidad de Oviedo 
/ FURT - Fundación Robotiker-Tecnalia / 
CSIC - Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

25/01/2010 Col·laboració per a la realització de l'activitat 
investigadora del programa Consolider-Ingenio 2010 
equip d'investigació: 'Dispositius avançats de gap ample 
per a la utilització racional de l'energia (RUE)' (CSD 
2009-00046)

UNAL - Universidad de Almería 17/05/2010 Organitzar el doctorat en Salut Mental: Genètica i 
Ambient

DIUE - Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa. Generalitat de 
Catalunya

07/05/2010 Establir el marc de col·laboració entre les parts signants 
per tal de garantir una bona gestió de l'operació del 
centre de R+D+I en Química Sostenible del Parc 
Científic i Tecnològic de Tarragona, cofinançada pel 
FEDER en el marc del PO.

FMAP - Fundación MAPFRE 01/04/2010 Regular els drets i obligacions que es derivin de l'ajut 
concedit per dur a terme el projecte de recerca titulat 
'Ribechild: beneficis i riscos de la ingesta d'aliments en 
la prevenció de l'obesitat infantil'

UAEB - Universidad de Asuntos Extranjeros 
de Binhai de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Tianjin

27/11/2009 Mobilitat d'estudiants xinesos a la URV
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INCS - Institut Català de la Salut / HSJR - 
Hospital Universitari Sant Joan de Reus / 
INPM - Hospital Psiquiàtric Universitari 
Institut Pere Mata / ISPV - Institut 
d'Investigació Sanitària Pere Virgili

14/04/2010 Conveni per a la formació del personal investigador, de 
suport a la recerca i de l'oficina tècnica de l'IISPV

UIBA - Universitat de les Illes Balears 27/05/2010 La URV i la UIB editaran el llibre titulat 'El rei Jaume I en 
l'imaginari popular i en la literatura'

UBBC - Universitatea Babes-Bolyai 18/06/2010 Promoure l'interès per cooperar en les activitats de 
docència i recerca entre el Departament d'Estudis 
d'Anglès i Alemany (URV) i el Departament de Llengua i 
Literatura Anglesa (UBB)

UBAR - Universitat de Barcelona / UABA - 
Universitat Autònoma de Barcelona / UDGI 
- Universitat de Girona / UDLL - Universitat 
de Lleida / URLL - Universitat Ramon Llull

27/07/2009 Segona addenda al conveni per a la realització conjunta 
del Màster Interuniversitari en 'Psicologia de l'Educació'

CLRE - Centre de Lectura de Reus 16/06/2010 Crear l'Antena del Coneixement del Campus Extens de 
la URV a Reus

COCI - Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tarragona / CCIN 
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Reus / CCIV - Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de Valls / CCIT - 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Tortosa / CEPT - Confederació 
Empresarial de la Província de Tarragona 
(CEPTA) / PIME - Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya

07/04/2010 Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el foment de 
l'emprenedoria i la creació d'empreses

UDLC - Universidade de A Coruña / USAL 
- Universidad de Salamanca / UNVI - 
Universidade de Vigo / UJAE - Universidad 
de Jaén

20/05/2009 Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat 
Rovira i Virgili i la Universitat de la Corunya per a la 
incorporació de la Universitat de Jaén per elaborar un 
model d'harmonització de la docència orientat a la 
convergència a l'EEES.

FUCA - Fundación Carolina 16/12/2008 Regular la concessio de dues beques d'estades curtes 
de recerca per a professors i investigadors procedents 
d'universitats o organismes públics de recerca brasilers, 
dins d'un nou programa específic per al Brasil de 
mobilitat del seu professorat universitari.

AJTA - Ajuntament de Tarragona 09/06/2010 Incorporació a la xarxa d'antenes del coneixement 
del Campus Extens de la URV els centres cívics de 
Tarragona, de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Sant 
Salvador i Torreforta i el Centre Sociocultural de la Part 
Alta

CDSL - Confidence Data, S.L. 12/01/2010 Cofinançament del contracte laboral PTA2009-2738-E

UCRC - Universidade Comunitária da 
Regiáo de Chapecó

01/03/2010 Conveni de mobilitat del PDI i estudiants

CSCJ - Col·legi Sagrat Cor de Jesús de 
Tarragona

25/03/2010 Estada formativa per a la realització del treball de 
recerca de Batxillerat de l'estudiant Albert Bonet Muñoz

AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR)

02/11/2009 Definir la col·laboració de les parts per a la convocatòria 
de beques a l'alumnat d'enginyeria del sistema 
universitari de Catalunya que participi activament en 
l'orientació d'estudiants de primer curs (EnginyCat 2009)

UBAR - Universitat de Barcelona 16/02/2010 Facilitar les tasques que han de realitzar els investigadors 
del projecte que pertanyen a la UB, mitjançant el traspàs 
a aquesta universitat de part de la subvenció. El Dr. 
Conrad J. Pérez Vicente, n'actua com a responsable 
científic i administratiu
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QALT - Fundació Quer Alt 31/12/2009 La URV atorga una subvenció anual per valor de 10.000 € a 
la Fundació Quer Alt per cooperar en la gestió de l'Editorial 
Obrador Edèndum

FPIF - Fundació Privada Ilercavònia Futur 15/03/2010 Conveni entre ambdues institucions per a la coedició 
Història de les Terres de l'Ebre

UPRC - Universidad del Pacífico 01/03/2010 Fomentar la recerca i els programes educatius i de 
mobilitat de professorat, estudiants i personal entre les 
institucions, i regular-ne el funcionament, amb l'objectiu 
de servir a l'interès mutu de totes dues institucions

CFIC - Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya

15/09/2009 Els membres col·legiats del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalumya poden accedir a les biblioteques de la URV 
com a usuaris externs

CCMA - Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

03/04/2009 Cessió d'una unitat mòbil de televisió

RIUS - Rius & Rius Assessors 06/04/2010 Establir un ajut econòmic de 3.000 € i les bases 
d'adjudicació del premi. L'empresa Rius i Rius Assessors 
el farà efectiu per al curs 2008-09 a un estudiant de la 
llicenciatura d'Enologia de la URV.

MEDA - Ministerio de Educación - Ministro 05/06/2009 Col·laborar en el finançament de les despeses que tindrà 
la URV com a seu de la Secretaria Executiva del Fòrum 
Universitari Permanent Euromed (EPUF)

IREC - Fundació Privada Institut de Recerca 
de l'Energia de Catalunya

19/04/2010 Adequació dels espais que ocuparà l'IREC per poder-los 
adaptar a les seves necessitats específiques

UFBA - Universidade Federal da Bahia 14/01/2010 Conveni de mobilitat de professorat i alumnat entre les 
institucions

UPFA - Universitat Pompeu Fabra 08/04/2010 Regular la integració del grup de recerca ERLEU, del 
Departament de Filologia Catalana de la URV, com 
a node de les variants camptarragonina i tortosina de 
la llengua catalana de la xarxa NEOXOC, i la seva 
participació en el projecte del mateix nom per a l'estudi 
de la neologia en llengua catalana

AJRE - Ajuntament de Reus / RDES - 
Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. 
(REDESSA) / CCIN - Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Reus / 
RCNS - Reus Capital de Negocis SCR

15/12/2009 Organització de les VIII Jornades d'Emprenedors i dels 
VII Premis Reus a la Creació d'Empreses

FRYP - Fundacion Repsol Ypf 02/05/2009 Renovació al conveni per a la realització del projecte 
'Actualización Científico-Técnica en la Industria 
Petroquímica' per a completar la formació teòrico-
pràctica dels alumnes de la FQ i de l'ETSEQ de la 
URV, en el desenvolupament de plans de forma 
multidisciplinar, de manera que puguin conjugar-se tant 
aspectes fonamentals de la química de procesos com 
d'enginyeria aplicada al sector productiu.

FCPP - Fundació Cinca Piqué, Fundació 
Privada

30/06/2009 Crear un premi a la millor trajectòria acadèmica de 
l'ensenyament de Ciències Empresarials al Campus de 
les Terres de l'Ebre

DIGE - Distillerie Gelinaud 15/03/2010 El curs 2009-10 l'empresa Distillerie Gelinaud acollirà 
l'alumna Raquel Añaños Vega, que farà pràctiques 
emmarcades en el treball de fi de màster.
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DMAM - Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. Generalitat de Catalunya

25/02/2010 Aquest conveni té per objecte la coedició d'una revista 
electrònica amb periodicitat semestral sobre dret 
ambiental entre el DMAH i la URV anomenada 'Revista 
catalana de Dret Ambiental'

CONO - Col·legi de Notaris de Catalunya 14/10/2009 Realització del Cinquè Congrés de Dret Civil Català: 
El llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família

RUNT - Runnersworld Tarragona 01/09/2009 Els socis d'EsportsURV es beneficien d'un 10% 
de descompte en tots els productes, el qual no és 
acumulable a altres descomptes o ofertes

AJPM - Ajuntament la Pobla de Mafumet 21/04/2010 Crear l'Antena del Coneixement de la Pobla de Mafumet 
que formarà part del Campus Extens de la URV

PTIE - Fundació Privada Parc Tecnològic de 
la Indústria Enològica

05/03/2010 La URV cedeix a VITEC l'ús de l'edifici ubicat a Falset, 
carretera de Porrera km. 1


