CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I
L’AJUNTAMENT DE SALOU PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA MITJAÇANT
LA XARXA URV EMPRÈN
PARTS
D’una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en
endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC
6633, de 29 de maig de 2014), 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-9350003A.
I de l’altra, el Sr. Pere Granados Carrillo, alcalde – president de l’Ajuntament de Salou
en virtut del seu nomenament celebrat pel Ple de l’Ajuntament de Salou en data 13 de
juny de 2015. L’Ajuntament de Salou té el domicili a Passeig 30 d’octubre núm. 4, codi
postal 43840, de Salou, i el seu NIF/CIF és P4318500H.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a aquest acte.
ANTECEDENTS
1. 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.
2. L’Ajuntament de Salou és una entitat pública que desenvolupa activitats de promoció
de l’emprenedoria i suport a les persones emprenedores i/o empreses constituïdes a
través del servei municipal del Centre d’Emprenedoria i Coneixement.
3. En data 8 de març de 2006, les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona, de Reus i de Tortosa, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, la
URV i el seu Consell Social, i la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona
(CEPTA), van subscriure un conveni de creació de la Càtedra URV-Empresa sobre el
Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses (en endavant, la Càtedra), amb la
missió de promoure l’emprenedoria i la creació d’empreses a les comarques meridionals
de Catalunya.
4. Les activitats de la Càtedra s’integren en un projecte més ampli de la URV, anomenat
Xarxa URV Emprèn, en la qual, juntament amb la unitat d’emprenedoria del Centre de
Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundació URV (en endavant, FURV),
s’ofereix un suport integral als emprenedors, que inclou les tasques de protecció de la
propietat industrial i intel·lectual, la valorització de la tecnologia i la creació d’empreses,
amb la finalitat de fomentar, promoure i donar suport a l’emprenedoria al territori a
través de les institucions que l’integren.
5. En data 7 d’abril de 2010 les mateixes entitats signants del conveni de 8 de març de
2006 i la Confederació Empresarial de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
(PIMEC) van signar un nou conveni de renovació d’aquest últim.

6. En data 4 de desembre 2013 les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
de Tarragona i de Reus, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, la URV i el seu
Consell Social, i la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA),
Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tapies SA (IDETSA), la Jove Cambra de
Catalunya (JCI), Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), l’Institut
Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera (IMDL Vallsgenera), els ajuntament de
Gandesa, Calafell, Cambrils i el Vendrell, i Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques SAM
(GIE) van signar un nou conveni per regular la Càtedra.
7. En data 17 de setembre de 2014 les entitats signants del conveni de 4 de desembre
de 2013 van signar una addenda per regular l’adhesió i desvinculació d’entitats al conveni
(segona addenda al conveni). Així doncs, en posteriors addendes s’hi van adherir noves
entitats.
Per tant, les entitats adherides avui dia a la Xarxa URV Emprèn mitjançant el conveni
són les que s’assenyalen a continuació:
-

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona
Iniciatives de Desenvolupament Empresarial les Tàpies SA (IDETSA)
Jove Cambra Internacional de Catalunya (JCI Catalunya)
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus
Seniors Españoles Para la Cooperación Técnica (SECOT)
Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera (IMDL Vallsgenera)
Ajuntament de Gandesa
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament del Vendrell
Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques SAM (Flix GIE)

I posteriorment, mitjançant addendes:
-

Creu Roja Tarragona (tercera addenda al conveni)
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) (quarta addenda al conveni)
Ajuntament de Vila-seca (cinquena addenda al conveni)
Ajuntament de Tortosa (sisena addenda al conveni)
Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca Barberà (setena addenda
al conveni)
Viver d’empreses CONCACTIVA
Ajuntament de Tarragona (vuitena addenda al conveni)
Ajuntament de Salou (novena addenda al conveni)
Ajuntament d’Altafulla (desena addenda al conveni)
Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA) (onzena addenda al conveni)
Ajuntament de la Selva del Camp (dotzena addenda al conveni)
Consell Comarcal del Baix Penedès (dotzena addenda al conveni)

8. En data 24 d’octubre de 2016 la URV i el seu Consell Social van signar un conveni de
col·laboració amb la Fundació URV (en endavant, FURV) en el qual es va acordar donar
continuïtat a la Càtedra i es va encomanar a la FURV gestionar-la per un període de tres
anys, a comptar des de la seva signatura.

9. Així mateix, es van nomenar organismes promotors de la Xarxa URV Emprèn el Consell
Social de la URV, en funció de la seva aportació regulada pel conveni anteriorment
esmentat, i la Diputació de Tarragona, en funció de la seva aportació a l’apartat
d’emprenedoria continguda en el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i la URV de data 24 d’abril de 2016.
10. Tant la URV com el/la [acrònim de la entitat signant] tenim interès a seguir
col·laborant i formant part de la Xarxa URV Emprèn i estem d’acord a establir unes
relacions de col·laboració entre totes dues entitats.
Així, doncs, formalitzem aquest conveni d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
1. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre la URV i el/la [acrònim de la entitat
signant] per al foment de l’emprenedoria a les comarques meridionals de Catalunya
mitjançant la Xarxa URV Emprèn.
2. La URV i el/la [acrònim de l’entitat signant] col·laborarem en àmbits d’interès comú
establint convenis específics quan s’escaigui per a la promoció de l’emprenedoria i la
creació d’empreses a les comarques meridionals de Catalunya.
3. Totes dues entitats ens comprometem a intercanviar informació sobre les activitats
d’interès mutu que cadascuna dugui a terme a través dels mecanismes que s’estableixin
amb aquesta finalitat.
4. Per facilitar la redacció, el seguiment i el compliment dels convenis específics que se’n
puguin derivar, totes dues entitats podem designar la persona o persones que
considerem adients. A més, aquestes persones també han de vetllar per l’execució
correcta d’aquests convenis.
5. Aquest conveni és vigent des del moment que se signa i té una durada de tres anys,
prorrogables mitjançant addendes. El total de les pròrrogues que es facin no pot superar
els quatre anys.
6. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a l’altra
amb sis mesos d’anticipació a la data proposada perquè expiri. En tots els casos cal
finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en els convenis específics vigents en
el moment de la denúncia o modificació d’aquest conveni.
7. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de l’execució
o interpretació del present 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 la jurisdicció contenciosa administrativa 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, que les parts ens comprometem
a respectar 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, en prova de conformitat, signem aquest conveni per duplicat, en el lloc i la data
esmentats més avall.

