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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

 
 

PARTS  
 
D’una part, la Sra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili 
(en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018, de 7 de juny 
(DOGC 7638, de 8 de juny de 2018), que representa aquesta institució d’acord amb 
les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 
202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat per 
l’Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d’abril de 2012). La URV té el 
domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF és 
Q-9350003-A. 
 
I de l’altra, el Sr. Lluís Soler i Panisello, alcalde de l’Ajuntament de Deltebre (en 
endavant, l’Ajuntament) en virtut del seu nomenament en data 15 de juny de 2019, i 
assistit en aquest acte pel secretari de l’Ajuntament, Sr. David Torres Fabra.  
L’Ajuntament té el domicili a Plaça 20 de Maig, núm. 1, de Deltebre i el seu NIF és 
P4318100G.  
 
Cada part declara, sota la seva responsabilitat, que té la capacitat jurídica necessària 
per a aquest acte. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
I. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació 
superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària. 
La difusió cultural i científica de la URV també té un vessant social i humà que cal 
destacar, amb iniciatives d’extensió universitària. 
 
II. L’Ajuntament disposa de competències en matèria de prestació dels serveis socials 
i de promoció i reinserció social, d’acord amb l’article 25.2k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local. 
 
III. Tant la URV com l’Ajuntament reconeixem la necessitat de coordinar els esforços 
d'ambdues institucions per optimitzar els recursos de què disposem. 
 
 
Així, doncs, formalitzem aquest conveni d’acord amb les següents: 
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CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA. L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la URV i l’Ajuntament 
per a la realització d’activitats d’extensió universitària a la població de Deltebre a partir 
del curs 2019-20. 
 
SEGONA. La URV, mitjançant el seu campus a les Terres de l’Ebre, s’obliga a portar a 
terme a la població de Deltebre una programació de xerrades i activitats d’extensió 
universitària dirigides a la seva població. 
 
Anualment, la URV i l’Ajuntament acordaran la programació de les activitats d’extensió 
universitària que s’inclouran en el marc d’aquest conveni mitjançant una comissió 
creada a tal efecte, tal com s’estableix a la disposició setena d’aquest conveni. 
 
TERCERA. L’Ajuntament posarà a disposició l’espai idoni a la seva població i el material 
necessari (canó, pantalla, ordinador portàtil, pissarra o altres) per dur-hi a terme les 
activitats esmentades i es compromet a difondre aquesta iniciativa entre la seva 
població.  
 
QUARTA. L’Ajuntament aportarà a la URV (en cas que les activitats d’extensió 
universitària presentin un dèficit) la diferència per cobrir el diferencial  entre els 
ingressos generats i la totalitat de despeses de l’activitat  fins a un màxim de 1.100 
euros. 
 
En aquest cas, la URV haurà de presentar la documentació econòmica justificativa del 
resultat negatiu de les activitats amb anterioritat al 31 d’octubre de 2020.  
  
L’import corresponent es farà efectiu, l’any 2020, amb càrrec a la partida 
33404.480.00 del pressupost de l’Ajuntament per a l'any 2020.  
 
CINQUENA. La URV s’obliga a fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en la difusió 
i promoció que faci de les activitats d’extensió universitària  organitzades pel campus 
de les Terres de l’Ebre a la seva població. 
 
SISENA. Llevat del que en aquest conveni s’atribueixi expressament a un altre òrgan, 
l’organització i el finançament d’aquestes activitats corresponen a la URV d'acord amb 
la seva normativa general d'organització. 
 
En aquest sentit, les persones que coordinen les activitats d’extensió universitària de 
la URV han d’elaborar amb l’antelació suficient una proposta de matèries a tractar en 
aquestes activitats. 
 
SETENA. S’ha de crear una comissió de seguiment formada per un representant de 
cadascuna de les institucions signants, sens perjudici que puguin assistir-hi altres 
persones convidades per qualsevol de les parts.  
 
Aquesta comissió ha de valorar les propostes elaborades per les persones que 
coordinen les activitats d’extensió universitària de la URV quant a la determinació de 
les activitats que conformen l’oferta formativa. 
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La comissió de seguiment ha d’analitzar qualsevol altre aspecte o incidència derivats 
de la col·laboració regulada en aquest conveni, sens perjudici que algun d’aquests 
aspectes exigeixi la formalització d’un document entre les parts, que ha d’esdevenir 
una addenda al present conveni.  
 
VUITENA. Les parts ens comprometem a guardar la més estricta confidencialitat sobre 
les informacions, les dades i la documentació a què tinguem accés en virtut d’aquest 
conveni i dels convenis específics; a no utilitzar-les per a usos diferents als previstos, 
i a vetllar perquè es compleixi la normativa sobre protecció de dades personals. L’accés 
a les dades de caràcter personal i la cessió a tercers només es poden dur a terme quan 
així ho prevegin expressament aquest conveni i els convenis específics o quan ho 
estableixi una llei. 
 
NOVENA. La durada del conveni s'estableix per al curs 2019-2020 i s’haurà de 
prorrogar de manera expressa.  
 
Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a l’altra 
amb dos mesos d’antelació a la data proposada perquè expiri. En tots els casos cal 
finalitzar les feines i els compromisos previstos en el moment de la denúncia o 
modificació d’aquest conveni. 
 
DESENA. Aquest conveni es pot extingir pel compliment de les actuacions que en 
constitueixen l’objecte o perquè s’ha incorregut en causa de resolució. Són causes de 
resolució: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun 

dels signants.  
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplets. Aquest requeriment s’ha de 
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. Si el conveni 
s’extingeix per aquesta causa, les parts que es considerin lesionades poden 
demanar una indemnització a les altres parts incomplidores per danys i 
perjudicis. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 

En tots els casos s’han de finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en el 
moment de l’extinció del present conveni. 
 
ONZENA. Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les parts hem d’intentar 
resoldre qualsevol discrepància en la interpretació i aplicació del conveni en la comissió 
de seguiment prevista a la clàusula setena. Si això no és possible, les parts ens hem 
de sotmetre als jutjats i tribunals de Tarragona. 
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DOTZENA. En aplicació de l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest document es publica 
als Portals de Transparència de la URV i de l’Ajuntament de Deltebre. 
 
 
 
 
I, en prova de conformitat, signem electrònicament aquest document. 
 
 

 
 
 
 
 
La rectora de la     L’alcalde de   
Universitat Rovira i Virgili    l’Ajuntament de Deltebre 
 

       

 
 
 
 
 
 
Davant meu 
El secretari de l’Ajuntament de Deltebre 
 
    

 
 


