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CONVENI ESPECIFIC DE COL LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI I L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE

PARTS

D’una part, la Dra. 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 de 2012 (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 Panisello, alcalde de l’Ajuntament de Deltebre en virtut del
seu nomenament per acord de ple municipal de 13 de juny de 2015. L’Ajuntament de
Deltebre té el domicili a la plaça de 20 de maig, 1, codi postal 43580 de Deltebre, i el seu
NIF/CIF és P-4318100-G.

Cada part declara, sota la seva responsabilitat, que té la capacitat jurídica necessària per
signar aquest conveni.

ANTECEDENTS

1. El Departament de Pedagogia de la URV organitza des de fa anys el curs Dones,
Salut i Educació, sota la direcció de la Dra. Rosa Queral Casanova.

2. L’Ajuntament de Deltebre participa des de l’any 2005 en l’organització del curs
esmentat.

Així, doncs, formalitzem aquest conveni d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. L’objecte d’aquest conveni específic és la col laboració entre la URV i l’Ajuntament de
Deltebre en la realització del curs Dones, Salut i Educació per al curs acadèmic 2020-
2021 que gestionarà la professora Carmen Ponce, professora del Departament de
Pedagogia de la URV.



2/3

2. L’Ajuntament de Deltebre, amb l’objecte de donar suport al curs Dones, Salut i
Educació, assigna una aportació econòmica de 2.500 € per a l’edició del curs 2020-2021.

El pagament de la quantitat corresponent s’ha de fer a càrrec de la partida 2020,
480.00-33400 del pressupost de l'Ajuntament de Deltebre.

L’ingrés es farà efectiu en el termini d´un mes des de la signatura del conveni mitjançant
transferència bancària al compte corrent amb IBAN ES6400491877492910661321
que la URV té obert a Banco Santander sense necessitat de requeriment de pagament
previ.

3. Així mateix, l’Ajuntament posa a disposició de l’organització les instal lacions, la
infraestructura, la difusió i el material necessaris per a la realització del curs esmentat.

4. Aquest conveni és vigent per al curs 2020-2021.

5. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a l’altra
amb dos mesos d’anticipació a la data proposada perquè expiri. En tots els casos s’han de
finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en el moment de la denúncia o
modificació del conveni.

6. El conveni s’extingirà en els supòsits següents:

 per mutu acord de els parts
 per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de

les parts
 per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni
 per expiració del temps de vigència
 per denúncia d’una de les parts
 les causes generals establertes a la legislació vigent.

7. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de l’execució
o interpretació del conveni, les parts ens comprometem a resoldre-ho, sempre que sigui
possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competència dels jutjats i tribunals de
Tarragona.

8. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. Les parts ens comprometem a
respectar aquesta legislació en tot allò que sigui d’aplicació a la informació objecte
d’aquest conveni.

9. 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 al Portal de
Transparència de la URV i de l’Ajuntament de Deltebre.
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I, en prova de conformitat, signem aquest conveni per duplicat, al lloc i a la data
esmentats més avall.

Tarragona, 7 d’octubre de 2020.

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