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Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es ratifiquen convenis específics 

 
Institució/ns Signants Data de 

signatura 
Resum 

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Col.legi d'Advocats de 
Tarragona 
- Col.legi d'Advocats de 
Reus 
- Col.legi d'Advocats de 
Tortosa   

15/07/2009
  

El conveni té per objecte establir les condicions de la 
col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, la 
Fundació URV i els col·legis d'advocats de Tarragona, 
Reus i Tortosa per organitzar i executar el màster d'Accés 
a l'Advocacia, que s'impartirà durant els cursos 
acadèmics 2009-10 i 2010-11.  
 

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut de Tecnologia de 
la Construcció de 
Catalunya 
- Universitat Autònoma de 
Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Politècnica de 
Catalunya  
- Universitat Pompeu 
Fabra  

02/06/2008
  

L'objecte d'aquest conveni és la regulació de l'explotació 
i el manteniment del programa informàtic i la base per a 
la planificació i gestió del manteniment d'edificis.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Joctronic, S.A.  

01/04/2009
 (*) 

Convocatòria, per part del campus de les Terres de l'Ebre 
de la URV, dels Premis als projectes empresarials del cicle 
formatiu de grau superior d'Administració i Finances 
corresponents al curs acadèmic 2008-09, elaborats per 
alumnes de centres de secundària de les comarques de 
l'Ebre.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Diputació Provincial de 
Tarragona 
- Universitat Autònoma de 
Barcelona 
- Ajuntament d'Amposta 
- Ajuntament de Tortosa  
- Escola d'Administració 
Pública de Catalunya  

02/06/2009
 (*) 

Conveni de col·laboració per a la Realització de la II 
Edició del Mestratge en Gestió i Dret Local a Terres de 
l'Ebre  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Parlament de Catalunya   

06/05/2009
 (*) 

Col·laboració entre el Parlament de Catalunya i la URV, 
per a la realització de l'activitat 'El Parlament 
Universitari', adreçada a estudiants universitaris de les 
universitats integrades a la 'Xarxa Joan Lluís Vives', per tal 
de donar a conèixer la institució i les seves activitats   

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

19/03/2009
 (*) 

Conveni entre el Departament d'Innovació, Universitats i 
Empresa i les Universitats de Barcelona, Autònoma de 
Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, 
Girona, Lleida i Rovira i Virgili, pel qual s'adjudiquen les 
subvencions per a la preparació de les propostes de nous 
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- Universitat Autònoma de 
Barcelona 
- Universitat Politècnica de 
Catalunya  
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat de Girona 
- Universitat de Lleida  

plans d'estudi en el marc de la nova ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, en el procés 
d'adaptació a l'espai europeu d'educació superior, 
d'acord amb l'ordre CIN/2941/2008, de 8 d'octubre (BOE 
Núm. 249, de 15/10/2008) del Ministeri de Ciència i 
Innovació  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Rius & Rius Assessors  

02/03/2009
 (*) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili i l'empresa Rius & Rius Assessors per a la concessió 
del VIII Premi Jaume Ciurana  

      
- Universitat Rovira i Virgili 
- Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari a 
Catalunya  

09/07/2009
  

Addenda al conveni de col·laboració entre l'Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 
Universitat Rovira i Virgili en el marc del programa de 
reconeixement de sistemes de garantia interna de la 
qualitat de la formació universitària (Programa AUDIT)  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundació URV  
- Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i 
Participació. Generalitat de 
Catalunya  

18/11/2008
 (*) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili, la Fundació FURV, i el Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya per a l'organització d'un curs de postgrau en 
participació ciutadana  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Pompeu 
Fabra  

21/09/2007
 (*) 

Conveni específic de col·laboració interuniversitària entre 
la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la 
Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili 
per a la realització conjunta del Màster en Neurociències  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Ajuntament de Cambrils  

01/01/2009
  

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili i l'Ajuntament de Cambrils.  
L'Ajuntament de Cambrils subvencionarà dues beques per 
a la realització del curs de postgrau d'Especialista 
Universitari en Cooperació Internacional  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut Tecnològic de 
Sonora  

15/02/2008
  

Acord bilateral per al curs 2008/2009 del programa 
d'intercanvi estudiantil ANUIES-CRUE  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Arrossaires del Delta de 
l'Ebre, S.C.C.L.  

01/04/2009
 (*) 

Convocatòria conjunta dels Premis als Treballs de Recerca 
de Batxillerat curs 2008-09 dels alumnes de les 
comarques de l'Ebre.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Banc de Santander   

01/02/2009
 (*) 

L'objecte del present conveni específic de col·laboració és 
establir les normes per les que es regiran les relacions 
entre les parts amb la finalitat de facilitar, tant a la 
universitat com a tots els membres de la comunitat 
universitària - estudiants, professors, investigadors i 
personal d'administració i de serveis - que així ho 
desitgin, la possibilitat d'accedir a uns serveis bancaris 
amb unes condicions preferents  
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- Universitat Rovira i Virgili 
- École des Mines de 
Nantes   

22/04/2009
  

Conveni entre la URV i l'Ecole des Mines de Nantes per a 
la realització de pràctiques d'un alumne d'aquesta escola 
a la URV  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut d'Ensenyament 
Secundari Antoni de MArtí 
i Franqués  

01/09/2009
  

Conveni específic de col·laboració entre l'Institut 
d'Ensenyament Secundari Antoni de Martí i Franqués (IES-
AMF) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), on es 
comprometen a col·laborar en un projecte de suport 
lingüístic a l'educació secundària, perquè estudiants 
estrangers Erasmus que fan estades a la URV facin 
pràctiques de llengua anglesa amb l'alumnat de l'ESO de 
l'IES-AMF  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universidad de Valencia  

01/07/2008 
(*)  

Conveni de col·laboració entre Publicacions Universitat 
de València i la Universitat Rovira i Virgili pel qual es 
regula l'aportació econòmica de la Universitat Rovira i 
Virgili per a la publicació del llibre Cartografia Històrica 
del Països Catalans  

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

25/03/2009
 (*) 

Conveni específic de cooperació entre la Universitat 
Rovira i Virgili i el Centre Tecnològic de la Química de 
Catalunya per a la prestació de serveis de la Dra. Carme 
Claver  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Centre Tecnològic de 
Nutrició i Salut  

28/09/2009
 (*) 

Conveni de col·laboració entre la URV i el CTNS per a la 
regular la realització de projectes conjunts i l'adscripció 
de les activitats de recerca i de transferècnia dels 
investigadors  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Centre d'Estudis 
Internacionals de la 
Universitat de Barcelona  

02/12/2008
 (*) 

La URV reconeix com a oferta lectiva de crèdits de lliure 
elecció dels plans d'estudis que imparteix aquesta 
Universitat conduents a títols oficials i amb validesa a tot 
l'Estat espanyol i títols propis les activitats de formació 
organitzades pel Centre d'Estudis Internacionals (CEI) de 
la Universitat de Barcelona en el marc d'aquest conveni.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Consell Comarcal de la 
Ribera d'Ebre  

09/07/2009
 (*) 

Conveni entre la URV i el Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre per tal de col·laborar en la realització d'un curs de 
la Universitat d'Estiu URV-UETE a la població de Flix  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Institut Català de la Salut  

01/06/2009
 (*) 

L'objecte d'aquest conveni és fer el seguiment del procés 
d'inserció laboral dels titulats d'infermeria recents de la 
URV, que inicien la seva activitat professional als centres 
de l'ICS de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre i oferir-
los suport mitjançant un programa de tutoria virtual  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi de Catalunya  

01/09/2009
 (*) 

Conveni específic per al reconeixement de crèdits de 
lliure elecció entre la Universitat Rovira i Virgili i Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya  

   
   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Comitè de Solidaritat 
Òscar Romero  

16/06/2009
 (*) 

Conveni entre la URV i l'ONGD 'Comité de Solidaritat 
Óscar Romero'.  
Com a entitat adjudicatària de la convocatòria per a 
projectes de cooperació de desenvolupament, l'ONGD 
'Comité de Solidaritat Óscar Romero' rebrà la quantitat de 
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8.480,60 € en concepte de subvenció.  
La subvenció esmentada va destinada a la implantació de 
tallers ocupacionals per persones amb discapacitat a 
Guatemala.  

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

07/09/2009
 (*) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili i el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 
per al projecte 'Nous catalitzadors per a epoxidació 
d'alquens terminals'  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- ONGD Agermanament 
sense Fronteres  

16/06/2009
 (*) 

Conveni entre la URV i l'ONGD 'Agermanament sense 
Fronteres'.  
Com a entitat adjudicatària de la convocatòria per a 
projectes de cooperació de desenvolupament, l'ONGD 
'Agermanament sense Fronteres' rebrà la quantitat 
d'9.000,00 € en concepte de subvenció.  
La subvenció esmentada va destinada a donar suport al 
'Casa de Cultura y del saber de Lobé' (Camerun)  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundación Bancaja  

21/09/2009
 (*) 

Conveni de col·laboració entre la Fundación Bancaja i la 
Universitat Rovira i Virgili per a la creació de la càtedra 
Bancja Joves Emprenedors-Universitat Rovira i Virgili en 
el marc d'actuació de la càtedra de Foment de 
l'Emprenedoria i Creació d'Empreses, a fi de fomentar 
l'esperit i la vocació empresarials, donant suport a les 
iniciatives emprenedores i la generació de nous projectes 
empresarials al territori espanyol  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- MILPA Tarragona  

16/06/2009
 (*) 

Conveni entre la URV i l'ONGD 'MILPA Tarragona'.  
Com a entitat adjudicatària de la convocatòria per a 
projectes de cooperació de desenvolupament, l'ONGD 
'MILPA Tarragona' rebrà la quantitat d'11.990,48 € en 
concepte de subvenció.  
La subvenció esmentada va destinada a donar suport al 
'projecte de salut integral, atenció primària a Comunitats 
Indígenes Mames a Guatemala'  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Associació Catalana 
d'Enginyeria Sense 
Fronteres   

16/06/2009
 (*) 

Conveni entre la URV i l'ONGD 'Associació Catalana 
d'nginyeria Sense Fronteres'  
Com a entitat adjudicatària de la convocatòria per a 
projectes de cooperació de desenvolupament, 
l''Associació Catalana d'nginyeria Sense Fronteres' rebrà 
la quantitat d'11.980,00 € en concepte de subvenció.  
La subvenció esmentada va destinada al projecte 
Enfortiment de la participació de la societat civil en la 
defensa dels drets ambientals a Equador.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Port Aventura, S.A.  

11/05/2009
  

Conveni entre la URV i l'empresa PortAventura S.A. 
(PASA), per a que PASA col·labori com a empresa mirall 
dintre de l'assignatura extracurricular Gestió Simulada de 
Empreses Turístiques que es realitzarà durant el curs 
acadèmic 2008-2009, de l'Escola Universitària de 
Turisme i Oci  
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- Universitat Rovira i Virgili 
- Fundació URV   

01/04/2009
  

Conveni específic entre la la Universitat Rovira i Virgili i 
la Fundació URV per a la cessió dels drets de propietat 
intel·lectual  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari a 
Catalunya  

24/04/2009
  

Conveni de col·laboració entre l'Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat 
Rovira i Virgili en el marc del programa de reconeixement 
de sistemes de garantia interna de la qualitat de la 
formació universitària (Programa AUDIT).   

   
   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Ajuntament d'Amposta  

09/07/2009
 (*) 

Conveni entre la UIniversitat Rovira i Virgili i l'ajuntament 
d'Amposta per tal de col·laborar en la realització d'un 
curs de la Universitat d'Estiu URV- UETE a la població 
d'Amposta  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita  

09/07/2009
 (*) 

Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament 
de Sant Carles de la Ràpita per tal de col·laborar en la 
realització d'un curs de la Universitat d'estiu URV-UETE a 
la ciutat de Sant Carles de la Ràpita  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- INSTITUT MUNICIPAL 
DE PUERICULTURA 
DR.FRIAS   

07/09/2009
 (*) 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili i l'Institut Municipal de Puericultura Dr. Frías, en la 
realització del projecte de recerca titulat 'Projecte 
educatiu en alimentació a escoles d'ensenyament primari 
de Reus'  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Bufet J&A Garrigues, 
S.L.P.  

01/06/2009
  

Conveni de col·laboració i cooperació entre el Bufet J&A 
Garrigues, S.L.P. i la Universitat Rovira i Virgili per donar 
suport als estudis en Pret Ambiental i En Pret Local 
 

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Centre d'Innovació i 
Desenvolupament 
Empresarial (CIDEM) 
- Fundació URV   

11/06/2009
 (*) 

El conveni té per objecte donar suport a la URV, a través 
de la FURV, per tal d'impulsar el desenvolupament 
conjunt de centres d'innovació de la URV, que formin 
part d'una xarxa d'agents tecnològics catalans amb una 
alta capacitat de transferència de tecnologia a les 
empreses, així com els serveis especialitzats encaminats a 
incrementar la creació d'empreses de base tecnològica i 
explotació de propietat intel·lectual industrial.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universidad 
Centroamericana 'José 
Simeón Cañas'  

03/07/2009
 (*) 

L'objecte d'aquest conveni és 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.  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Ajuntament de Salou   

09/07/2009
  (*) 

Conveni entre la URV i l'Ajuntament de Salou per tal de 
col·laborar en la realització de diversos dursos de la 
Universitat d'Estiu de la URV a Salou  

   
- Universitat Rovira i Virgili 
- Ajuntament de Cambrils  

09/07/2009
 (*) 

Conveni entre la URV i l'Ajuntament de Cambrils per tal 
de col·laborar en la realització de diversos cursos de la 
Universitat d'Estiu de la URV a Cambrils  
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- Universitat Rovira i Virgili 
- Repsol YPF SA 
- Fundació privada ECOM  

09/09/2009
  

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i 
Virgili, Repsol SA i la Fundació ECOM per a la inserció 
laboral de treballadors amb discapacitat. 

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

30/07/2009
 
 
 
 
 
  

Conveni específic de col·laboració entre la URV i 
l’Associació Centre d’Art la Rectoria de Sant Pere de 
Vilamajor. 
La URV reconeix com a activitats pròpies de la seva 
condició de professora emèrita acollida al pla de 
renovació del professorat, mitjançant jubilació voluntària, 
de la URV les que la Dra. Mercè Jordà Olives desenvolupi 
com a directora de l’Associació. 

   
-Universitat Rovira i Virgili 
- Fundació URV 

01/09/2009 La URV i la FURV col·laboraran en la realització del 
projecte “VISIN:Desenvolupament d’un sistema de 
tracking mitjançant visió per computador orientat a un 
entorn interactiu d’ajuda a discapacitats”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


