CONVENI ESEPCÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
I LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DEL COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS
AGRÍCOLES I PÈRITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part Dr. Lluís Arola i Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que actua en
nom i representació d’aquesta institució.
I de l’altra, el Sr. Santiago Llurba i Fortuny, president de la demarcació de Tarragona del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya COETAPAC,
que actua en nom i representació d’aquesta entitat.
EXPOSEM
Que la URV està interessada que els seus serveis i recursos puguin ser aprofitats i utilitzats
més enllà de la pròpia comunitat universitària, sense perjudici de les funcions principals de
suport a la docència i a la recerca.
Que el COETAPAC ha mostrat el seu interès a accedir a aquests serveis i recursos aplicats
en l’àmbit agroalimentari.
Per això, totes institucions subscrivim aquest conveni i

ACORDEM

Primer
La URV permetrà al COETAPAC la utilització del Servei de Biblioteca i Documentació per a
la consulta, préstec i reproducció de documents, del Servei de Recursos Educatius, per
utilitzar els recursos audiovisuals i multimèdia, i de les aules i la sala de tasts de la Facultat
d’Enologia. En la valoració del cost dels serveis subministrats al COETAPAC, s’aplicaran les
tarifes d’usuari intern fixades cada any per la URV.
Segon
Pel que fa a la utilització dels recursos d’informació del Servei de Biblioteca i Documentació,
la sol·licitud de serveis serà tramitada a través de la persona que designi a aquest efecte la
cap del Servei de Biblioteca i Documentació. Per poder accedir als esmentats serveis els
col·legiats del COETAPAC hauran de presentar un document que acrediti que són membres
de l’esmentat col·legi i el carnet d’usuari del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV.
Tercer
Als efectes d’utilització dels recursos multimèdia i audiovisuals del Servei de Recursos
Educatius, se’n restringirà l’ús a les activitats oficials del COETAPAC i la sol·licitud de serveis
serà tramitada a través del degà de la Facultat d’Enologia.
Quart
El COETAPAC i la URV col·laborarem en la difusió de les activitats que organitzi cada
institució. A efectes pràctics, aquesta col·laboració es farà a través de la Facultat d’Enologia.
Cinquè
El COETAPAC facilitarà que els alumnes del darrer curs d’Enginyeria Tècnica Agrícola de la
URV es puguin precol·legiar.
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Sisè
El COETAPAC col·laborarà en l’organització de jornades tècniques i visites tècniques que
puguin ser útils per als alumnes i professors de l’ensenyament de l’Enginyeria Tècnica
Agrícola.

Setè
El present conveni té una durada d’un any natural i es prorrogarà tàcitament per períodes
successius iguals. Cadascuna de les parts pot renunciar al conveni en qualsevol moment, si
ho comunica per escrit a l’altra amb tres mesos d’anticipació.

El present conveni entrarà en vigor en la data de la signatura i podrà ser modificat en
qualsevol moment per mutu acord de les parts.

I, perquè així consti, signem aquest document, per duplicat, en el lloc i data esmentats més
avall.
Tarragona, 6 de febrer de 2006

El rector de la

El president de la

Universitat Rovira i Virgili

demarcació de Tarragona del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
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