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L'INSnTUT CATALA D'INVESTIGACIÓ QuiMICA
Tarragona,a 17 dejulio1 de 2006
REUNITS:
D'una part, l' Excm. i Mgfc. Sr. FrancescXavier Grau Vida!, rector de la Universitat
Roviia i Virgili (URV), nomenat pel Decret 218/2006, de 23 de maig, actuant.en
representacióde la URV, amb CIF Q-9350003-Ai domicili a Tarrago~ c/ Escorxador
s/n, en virtut d'alló que preveul'article 66 del.seuEstatut.
D'altra part el Dr. Miquel A. Pericasi Brondo, director generalde la FundacióPrivada
Institut Catala d'Investigació Q\líinica (ICIQ), actUanten representacióde l'esmentat
Institut, amb CIF G-43619550i domicili a Tarragona,Avinguda PaisosCataIans16.
Reconeixent-semútuamentcapacitatsuficientper a la signaturadel presentdocument,

EXPOSEN:
Primer.- Que la Universitat Kovira i Virgili (URV) disposad'un Microscopi de Forces
AtoInÍques (AFM) PICOSP:MII de Molecular Imaging dotat de: 1) Conti-olador
Picoscan2500. 2) ControladorAC Mode; 3) PlatinaPicostand per a mostresgrans.4)
Platinaper anéÜiside dominis electromagneticsi 5) EscanerAFM de 100micres'.
Aquest InÍcroscopi esta ubicat a les instal'lacions del Servei de RecursosCientífics i
Tecnics (SRCT). La configuració actual de l'equip és basicai no permetrealitzar part
deIsexperimentsde InÍcroscopiapossibles.
Segon.-Que l'ICIQ també requereiX,per a la sevatascade recerca,l'ús de microscopia
de forces atoInÍques,i .disposad'una Cel'la d'isolament acústic pel microscopi AFM,
d'un Metalizador de Crom de doble Cap9alEMlTECH K575XD i d'un Accessoripel
recQbrimentamb CarbomEMITECH K250
.
Tercer.- Que en el marc de totes les col.laboracionsque estanportant a terme la uRV i
l'ICIQ, i per tal d'optimitzar els recursosdeIs quals ambduesinstitucions disposen,
consideren convenient i necessari per al correcte desenvolupamentde les seves
activitats regular la possibilitat de complementari millorar l'equip AFM de la URV,
amb els complementsque l'ICIQ pot aportar, i regular }'ús re.cíproc,per part deIs
investigadorsde totes duesentitats,i per aixo

ACORDEN:
1.- L 'ICIQ adquiriraal seupropi cArTeeels següentsaccessorisdel microscopide forces
atómiques PICOSPMIIde Molecular Imaging: 1) un Escanerc1oseloop x, Y, Z. 2) una
Actualització i millora del controladorde Picoscan2500 a Picoscan3000.3) un Escaner
per a resQlucióatómicai 4) Accessorisper control electroquímic.
Aquests accessoris,un cap adquirits, seran cedits a la URV conjuntanlent amb
l' eqmpamentreferenciatal' expositiu segon,per a la seva instal.lació al Microscopi
AFM de la URV, convertint-loen un equip AFM demolt altesprestacions
2.- La URV facilitara als investigadorsde l'ICIQ l'accésa l'eqmp AFM de maneraque
tant els investigadorsde la URV coro de l'ICIQ i els usuaris del. Servei de Recursos
Científics i Tecnics(SRCT) tindran accésa l'ús del'eqmp amb totes les prestacions
3.- Als efectesde fer efectiu",aquestsacord, la URVpermet l'accés deIs investigadors
de l'ICIQ a les instaJ.lacionsdel SRCT i a ser considerats,exclusivamentdins l'ambit
de la Uni~t de Microscópia i TecniquesNanometriquesi d' Analisi Elemental,com a
usuariscotlnanyadors.
Per a fer possiblel'accés i l'ús de les prestacions,els investigadorsde l'ICIQ s'hauran
de dirigir al coordinadordel SRCT per tal de serdonatsd'alta coro ausuaris.
4.- Aquest conveni té una d~
de tres any a comptar des de la data de la seva
signatura,i s'anira prorrogantanualmentde forma automatica,tret que qualsevullade
les parts mapifesti de forma fefaent la seva voluntat de no prorrogar-lo amb tma
antel.laciómínima de tres mesos,moment.en el qua!cadainstitució es quedaraamb el
material i accessorisque li pertanyen.
1 en prova de conformitat,signemaquestdocumentper duplicat exemplarenellloc i la
dataassenyalatsal' encapyalament.
Perpart de la URV

Per part de l'ICIQ
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