CIRCULAR 5/2012
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 de departament corresponent." La susdita Llei 26/2010 és d'aplicació a la
URV.
Vista aquesta modificació de la Llei 26/2010 i per tal d'aplicar-ne el contingut, cal ampliar el
procediment de gestió dels convenis institucionals de la URV i, per això, la Secretaria General
de la URV dicta les següents
INSTRUCCIONS
1. La relació de convenis i protocols institucionals signats per la URV als quals sigui
d'aplicació la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, es publicarà, un cop els convenis hagin estat
ratificats pel Consell de Govern, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. El text íntegre dels convenis als quals fa referència el punt anterior es publicarà a la seu
electrònica de la URV i, per tant, serà públic, sens perjudici de les accions oportunes
per complir amb la legislació relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
3. Només es publicarà la relació de convenis amb altres administracions públiques i amb
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes.
4. En cas que, per imperatiu legal, s'hagi de publicar al DOGC el text íntegre d'algun
conveni, el cost de la publicació anirà a càrrec del promotor o promotora del conveni.1
5. Només se signaran i es publicaran els convenis que disposin de l'informe favorable del
Gabinet Jurídic de la URV i hagin estat revisats prèviament pel Servei de Recursos
Lingüístics de la Universitat.

6. En cas que el conveni s'estableixi amb administracions públiques i organismes i entitats
públiques dependents o vinculats a aquestes de l'Estat espanyol, d'una altra comunitat
autònoma o d'un altre estat, caldrà que hi hagi, com a mínim, una versió en català.
7. Qualsevol dubte sobre l'aplicació d'aquestes instruccions serà resolt per la Secretaria
General de la URV.
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1Les quotes de la taxa per a la publicació d’anuncis al DOGC, no sotmesos a exempció per la normativa vigent, són, per l'any 2012:
Quantitat fixa per anunci 30,65 €
Quantitat variable (exclosa la capçalera): Tarifa normal 0,06235 € per caràcter o espai - Tarifa d’urgència 0,09486 € per caràcter o espai
Aquests imports inclouen la publicació en totes dues edicions, catalana i castellana.
En el cas d’anuncis que sobrepassin en extensió els 10.000 caràcters, s’aplica una bonificació del 25%.
En el cas que la sol·licitud d’inserció i la tramesa de l’anunci es faci per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10%.
Per més informació: http://www20.gencat.cat/docs/portaldogc/Continguts/Serveis/Serveis_de_publicacio/Documents/dogc_anuncis_taxes.pdf

