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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I EL COL·LEGI DE 

FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 
 

 

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 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (en endavant, CFC), amb 
domicili al carrer Segle XX, 78, 08032 Barcelona i núm. de CIF Q-5856237-B, i en el 
seu nom i representació el degà, Sr. Ramon Aiguadé Aiguadé, en virtut de les 
facultats establertes a l’article 48 dels estatuts del Col·legi, que foren objecte de la 
Resolució 2329/2018 del Departament de Justícia de 8 d’octubre de 2018, 
publicada en el DOGC n. 7729 del dia 18 d’octubre. 
 
Cada part declara, sota la seva responsabilitat, que té la capacitat jurídica 
necessària per signar aquest conveni. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
I. El CFC és un col·legi professional constituït mitjançant la Llei 7/1990, de 30 de 
març, de creació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (DOGC 100 de 26 
d’abril), promulgada a l’empara de la llavors vigent Llei 13/1982, de 17 de 

desembre, de col·legis professionals, a fi de l’exercici de les funcions pròpies 

d’aquestes corporacions públiques. 
 
Atenent la seva naturalesa i les previsions dels seus estatuts, el Col·legi té 
establerts, entre els seus objectius, vetllar perquè l’exercici professional de la 

fisioteràpia respongui, en nombre de professionals i en qualitat, a les necessitats de 
la població. 
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II. 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. 
 
 
III. Tant la URV com el CFC vam signar un conveni marc de col·laboració en data 
03/12/2014 i estem d’acord en continuar amb la col·laboració entre totes dues 
entitats. 
  
En atenció al que s’ha exposat, les parts decidim coordinar l‘activitat i els esforços 
en la matèria indicada formalitzant aquest conveni marc, que es regeix segons els 
següents 

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el CFC i la 
URV, a través de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (en endavant, FMCS) 
de la URV, per a la promoció d’actuacions i projectes que contribueixin a millorar la 
salut de la població i per a la col·laboració en temes científics i tecnològics d’interès 

comú, així com per a l’impuls d’accions destinades a millorar les condicions de 
l’exercici professional dels fisioterapeutes. 
 
 
Segon. Àmbits d’actuació 
 
Les línies generals de treball conjunt s’orienten a: 
 

· Suport en la divulgació dels programes, esdeveniments i actuacions que 
duguem a terme les parts, mitjançant els webs respectius i altres vies de 
comunicació que cada part consideri adients, segons una valoració prèvia de la 
informació. 

 

· Tot el suport que quedi fora de les tasques enunciades requereix la prèvia 
formalització i aprovació per ambdues parts d’un projecte i requeriments 

específics, que s’han de formalitzar en el corresponent conveni. 
 
 
 
 



3 

 

 
Tercer. Modalitats de col·laboració 
 
1. El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni s’ha de dur a 
terme a través de convenis específics, gestionats per la Fundació URV, en què cal 
determinar com a mínim:  
 
a) Definició de l’objecte que es persegueix. 
b) Descripció del treball que s’ha de dur a terme i dels terminis d’execució 

(incloent-hi la cronologia i les fases). 
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte i el 

compromís d’aportació de les parts i/o les formes de finançament extern 

previstes. 
d) Determinació de les normes per a la coordinació, execució i seguiment del 

projecte. 
e) Nom de les persones d’una i altra part que es responsabilitzen de la coordinació 

i desenvolupament del projecte, designades de mutu acord per ambdues parts. 
 
2. En el cas que la Secció del CFC a Tarragona realitzi les reunions per al 
desplegament d'activitats docents a la FMCS, haurà de demanar un espai per a 
aquesta activitat, que, atès el seu caràcter docent, no tindrà efectes econòmics. 
 
 
Quart. Comissió mixta de seguiment i execució 
 
Per facilitar el desenvolupament dels projectes que es recullin als convenis 
específics i el seu seguiment, s’ha de constituir una comissió mixta integrada per 
dos representants del CFC i dos de la URV. 
 
La feina de la comissió és determinar les normes de coordinació, execució i 
seguiment del projecte; proposar col·laboracions en temes científics i tecnològics 
d’interès comú; preparar els convenis específics, i aclarir els dubtes que puguin 
plantejar-se en la interpretació d’aquest conveni marc i dels convenis que se’n 

derivin.  
 
 
Cinquè. Durada 
 
Aquest conveni marc és vigent des del moment que se signa i té una durada de 
quatre anys, prorrogable mitjançant addendes. El total de les pròrrogues que es 
facin no pot superar els quatre anys. 
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Sisè. Extinció 
 
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 tot cas, la denúncia d’aquest acord no suposa la denúncia dels convenis 
específics que s’hagin pogut subscriure a l’empara del pacte tercer, els quals han de 
mantenir la seva vigència d’acord amb el previst al seu contingut. 
 
 
Setè. Ús de la imatge corporativa  
 
En tots els casos en què, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 
establerts, la URV consideri necessari utilitzar els logotips del CFC, o a la inversa, cal 
demanar autorització prèvia a l’altra part, especificant l’aplicació corresponent 
(sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i la finalitat per a la qual se’n 

sol·licita l’ús. 
 
En l’autorització, que en qualsevol cas s’ha d’atorgar per escrit, cal especificar l’ús o 

els usos per als quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas no 
pot superar la vigència d’aquest conveni. 
 
No obstant això, quan l’ús de logotips i altres marques respectives tingui caràcter 

lucratiu per a l’entitat sol·licitant, s’ha de formalitzar el corresponent contracte de 
llicència de marca.  
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Les previsions establertes en aquest pacte no poden impedir que ambdues entitats 
fem referència a aquest conveni en els àmbits respectius. 
 
 
Vuitè. Protecció de dades 
 
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. 
 
 
Novè. Conflictes 
 
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 Tarragona. 
 
 
Desè. Publicitat 
 
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 del CFC. 
 
I per deixar constància del que s’ha convingut, les parts signem aquest conveni,  
 
 
 
 
Per la URV    Pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  
 
 
 
 
 
María José Figueras Salvat  Ramon Aiguadé i Aiguadé 
Rectora    Degà    
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