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coNvENr DE col.LABonncró ENTRE LA uNrvERsrrAT RovrRA r vrRGrLr r LTL.LUSTRE
COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA

REUNITS

D;una part, la Sra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira lVirgili (en endavant,
URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2Q18, de 7 de juny (DOGC 7638, de 8 de juny de
2018), que representa aquesta institució d'acord amb les competéncies que preveu l'article 66 de
l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de B de setembre de
2003), I modificat per l?cord GOV/23/2012, de 27 de marg (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.

D'una altra, l'Il'lustre Col'legi de I'Advocacia de Tarragona, representat per la seva degana, Sra. Estela
Martín Urbano, d'acord amb les competéncies que preveu l'article 40 dels Estatuts de I'Il.lustre Col,legi
de I'Advocacia de Tarragona, aprovats per la RESOLUCIÓ JUS/267/20L9, de 7 de febrer (DOGC núm.
7Bt2 - de 18 de febrer de 2019), L'Il,lustre Col'legi de I'Advocacia de Tarragona té el domicili al carrer
Enric d'Ossó, I, 2n pis, de Tarragona, amb NIF/CIF Q-4363001-A.

Cada part declara, sota la seva responsabilitat, que té la capacitat jurídica necessária per signar aquest
conven¡.

MANIFESTEM

Que la URV és un organisme públic de carácter multisector¡al i pluridisciplinari que desenvolupa activitats
de docéncia, recerca idifusió científica itecnológica, iestá interessada a col.laborar amb els sectors
socloeconómics per garantir una de les finalitats de la docéncia i la recerca, com és la innovació
tecnológica i la modernització del sistema productiu.

Que I'ICAT desitja que els seus col'legiats puguin accedir als serveis ifons documentals de la URV.

Que la URV disposa d'un Centre per a l'Aprenentatge ila Investigació (CMI) amb serveis ifons
documentals especialitzats en temátiques d'interés per als col.legiats de I'ICAT.

Que I'ICAT disposa d'una biblioteca especialitzada en dret que pot ser d'interés per als membres de la
comunitat universitária de la URV.

Que, d'acord amb el que s'ha dit més amunt, ambdues parts, reconeixent-nos la capacitat legal
necessária, formalitzem el present conveni, que es regeix per les següents

CLAUSULES

Primera
Els membres col,legiats poden accedir al CRAI de la URV com a usuaris externs i, per a tal fi, han
d'acreditar-se mitjangant el carnet de col'legiat.

Segona
Els membres col'legiats tenen accés al CRAI de la URV ials serveis básics en funció de la disponibilitat
de I'espai ¡ dels equipaments.

Tercera
Els membres col.legiats tenen accés als serveis següents
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- Accés a les instal.lacions del CRAL

- Accés als serveis virtuals del CRAI.

- Consulta del fons documental.

- Informació bibliográfica i dels serveis del CMI.

- Servei de préstec de documents, exceptuant els de bibliografia básica

- Servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents.

- Autoservei de fotocópies i reproducció de documents, tot respectant la normat¡va vigent de la propietat
inte l. lectu a l.

Si el col.legiat ha format part de la comunitat universitária podrá gaudir d'altres avantatges iserveis
tramitant I'alta al col'lectiu al que pertanyi -Alumni, Iubilo-.

Quarta
Els membres de la comunitat universitária de la URV poden accedir a la biblioteca de I'ICAT com a
usuaris externs ; per a tal fi, han d'acreditar-se mitjangant el carnet de la URV,

Cinquena
Els membres de la comunitat universitária de la URV tenen accés a la consulta del catáleg i documents i

serveis de la biblioteca de I'ICAT en funció de la disponib¡litat de I'espai idels equipaments,

Sisena
Les entitats hem de designar la persona o les persones que considerem adients per al seguiment, la
vigiláncia i el compliment del present conveni,

Aquestes persones també han de vetllar perqué aquest conveni s'executi de manera correcta,

Setena

Aquest conveni és vigent des del moment que se signa i té una durada de 4 anys prorrogables
mitjangant addendes, El total de les prórrogues que es facin no pot superar els quatre anys.

Vuitena
Aquest conveni es pot extlngir pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o perqué
s'ha incorregut en causa de resolució. Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigéncia del conveni sense que se n'hagi acordat la prórroga,
b) L'acord unánime de tots els signants.
c) L'incompliment de les obligacions iels compromisos assumits per part d'algun dels signants.

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perqué
compleix¡ 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,
vigiláncia icontrol de l'execució del conveni ia les altres parts signants,
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l'incompliment persisteix, la part
que el va adregar ha de notificar a les parts signants la concurréncia 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 declaratória de la nul'litat del conveni.
e) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts comunicada per escrit amb tres mesos

d'antelació a la data de la seva resolució,
f) Per qualsevol causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
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En tots els casos s'han de finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en el moment de I'extinció
del present conveni.

Novena
En supósit de litigi entre les pafts, discrepáncia 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 competéncia dels jutjats i tribunals de Tarragona,

Desena
Les parts ens comprometem a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, les dades i

la documentació a qué t¡nguem accés en virtut d'aquest conveni idels convenis específics; a no utilitzar-
les per a usos diferents als previstos, i a vetllar perqué es compleixi la normativa sobre protecció de
dades personals, L'accés a les dades de carácter 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.

Onzena. Publicitat

En aplicació de l'article B de la Llei L9/2OL4, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern, aquest document es publica al Portal de Transparéncia de la URV.

I, en prova de conformitat, signem electrónicament aquest conveni,

Tarragona, 25 d'abril de 202L
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