
 
 
EXEMPLE DE CONVENI 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ARNALDO RIBERA DE BUENOS 
AIRES I LA UNIVERSITAT DEL MIGDIA DE TORTOSA 
 
D’una part, José García Mediavilla, amb el DNI núm. 00 000 000, rector de la Universitat 
Arnaldo Ribera de Buenos Aires (Argentina), com a representant d’aquesta entitat, amb 
domicili legal al carrer Licenciado Villegas, núm. 154, de Buenos Aires. 
 
De l’altra part, Lluís Bosch Romagosa, amb el DNI núm. 44 444 444, rector de la Universitat 
del Migdia de Tortosa (Espanya), com a representant d’aquesta Universitat, amb domicili 
legal al carrer Cristòfor Despuig, núm. 42, de Tortosa. 
 
MANIFESTEM 
 
1. Que les dues institucions tenen interès a establir relacions de cooperació internacional per 
tal de desenvolupar activitats conjuntes en el camp de la formació i de la investigació. 
 
2. Que cal fixar un marc d’actuació al qual s’adaptin les accions successives que es portin a 
terme. Per això, les dues universitats subscriuen aquest conveni que sotmeten als següents 
 
PACTES 
 
1. La Universitat Arnaldo Ribera i la Universitat del Migdia es comprometen a: 
 
a. Intercanviar informació, publicacions i material didàctic que s’editi a les dues universitats. 
 
b.  Facilitar l’intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts 
a les dues institucions. 
 
c. Organitzar seminaris, col·loquis i simposis conjuntament. 
 
d. Realitzar estudis d’investigació, programes i plans d’estudis conjunts. 
 
e. Promoure l’intercanvi d’alumnes, especialment dels cursos de postgrau. 
 
2. El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades haurà de 
ser acceptat per les dues parts, sota els principis d’idoneïtat professional per a les tasques 
preteses. 
 
3. Per portar a terme els objectius que s’esmenten en el pacte anterior, les institucions que 
signen aquest document establiran convenis de col·laboració concrets que especificaran els 
programes que s’han de realitzar, el seu grau de participació i, segons els casos, el règim de 
finançament o contraprestacions que pertoqui. 
 



 
 

4. En cas de programes d’estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de 
programes o intercanvis internacionals, s’establirà un sistema acadèmic de reconeixement 
mutu i convalidació. Cada conveni específic haurà d’establir aquest sistema, el qual hauran 
d’aprovar les autoritats acadèmiques corresponents a ambdues universitats. 
 
5. Aquest conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de cinc anys. Ambdues 
parts, de comú acord,  poden proposar-ne la modificació o la rescissió amb sis mesos 
d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, les parts es 
comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització. 
 
6. Cada rector nomenarà, en un termini màxim de 3 mesos, un comitè responsable que 
coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc del conveni.  
 
7. La solució d’eventuals controvèrsies entre les parts es transferirà a un tribunal arbitral 
compost per un membre designat per cadascuna d’elles i un altre elegit de comú acord. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, el signem en vuit 
exemplars, quatre en català i quatre en castellà. 
 
Tortosa, 19 de març de 2004 
 
El rector de la Universitat Arnaldo Ribera  El rector de la Universitat del Migdia 
 
 
 

 


