CIRCULAR 9/2017 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA URV SOBRE LA
PUBLICACIÓ DELS CONVENIS INSTITUCIONALS
Antecedents
L'article 68 de l'Estatut de la URV estableix que correspon al secretari o secretària general
mantenir un registre únic dels convenis celebrats per la Universitat.
Amb data 25 de març de 2008, aquesta Secretaria General va publicar la Circular 3/2008
sobre el procediment de gestió dels convenis institucionals signats per la Universitat Rovira
i Virgili.
Amb data 30 de desembre de 2011 es va publicar al DOGC la Llei 10/2011, del 29 de
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. L'article 185 d'aquesta
Llei modifica l'article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, afegint el paràgraf següent: "3. Els
convenis i els protocols s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al web del departament corresponent." La susdita Llei 26/2010 és d'aplicació a la URV.
Amb data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern. L’article 8
d’aquesta llei relaciona tota aquella informació que l’administració pública ha de fer pública
i dins del punt f) s’esmenten els convenis. L’esmentada Llei és d’aplicació a la URV i per
donar compliment es crea un Portal de Transparència a la URV.
Vista aquesta nova regulació de la Llei 19/2014 i per tal d’aplicar-ne el contingut, cal
modificar la circular 5/2012 sobre la publicació dels convenis institucionals de la URV i per
tant, del procediment de gestió dels convenis de la URV i, per això, la Secretaria General
de la URV dicta les següents
INSTRUCCIONS
1.
La relació dels convenis i protocols institucionals signats per la URV es publica, amb
periodicitat anual, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2.
El text íntegre dels convenis als quals fa referència el punt anterior es publica a la
seu electrònica de la URV i també al Portal de Transparència de la URV i, per tant, és
d’accés públic, sens perjudici de les accions oportunes per complir amb la legislació relativa
a la protecció de dades de caràcter personal.
En cas que la llei indiqui que s'ha de publicar al DOGC el text íntegre d'algun
conveni, el cost de la publicació va a càrrec del promotor o promotora del conveni.

3.

1

4.
Qualsevol dubte sobre l'aplicació d'aquestes instruccions serà resolt per la
Secretaria General de la URV.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta circular deroga la circular 5/2012 sobre la publicació dels convenis institucionals.

Tarragona, 27 d’abril de 2017

1Les quotes de la taxa per a la publicació d’anuncis al DOGC són les que constaran a la llei anual de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.

