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CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CREACIÓ DE 
L'INSTITUT DE RELACIONS INTERNACIONALS DE BARCELONA 

A Barcelona, 19 de juliol de 2002 

REUNITS 

El Mgfc. i Excm. Sr. Joan Tugores i Ques, rector de la Universitat de Barcelona, com 
a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgimica d'Universitats i els 
Estatuts de la Universitat, amb adre¡;a social al carrer Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585 (08007) Barcelona, i amb el NIF Q0818001J, 

el Mgfc. i Excm. Sr.Lluís Ferrer i Caubet , rector de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, com .a representant d'aquesta, segons el que estableix la L/ei orgimica 
d'Universitats i els Estatuts de la Universitat, amb adre¡;a social al carrer Edifici A, 
Campus Universitat Autónoma de Barcelona (08193) Bel/aterra, i amb el NIF 
Q0818002H, 

el Mgfc. i Excm. Sr. Josep Ferrer i L1op, rector de la Universitat Politécnica de 
Catalunya, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la L/ei organica 
d'Universitats i els Estatuts de la Universitat, amb ' adre¡;a social al carrer Jordi 
Girona, 31', i amb el NIF Q0818003F, 

la Mgfca. i Excma. Sra. Maria Rosa Virós i Galtier, rectora de la Universitat Pompeu 
Fabra, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei organica 
d'Universitats i els Estatuts de la Universitat, amb adre9a social a la Pla¡;a de la 
Mercé, 12 (08002 Barcelona), i amb el NIF Q58500170 , 

el Mgfc. i Excm. Sr. Gabriel Ferraté i Pasqual , rector de la Universitat Oberta de 
Catalunya, com a representant d'aquesta, segons el que estableixla Llei organica 
d'Universitats i els Estatuts de la Universitat, amb adre¡;a social a l'Avinguda del 
Tibidabo, 39-43 (08035) Barcelona, i amb el NIF G60667813, 

i el Sr. Narcís Serra, president de la Fundació CIOOB, amb adre¡;a social al carrer 
Elisabets 12, i amb el NIF G08824187 . 

. Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves 
respectiv8s entitats i 



ACOROS 

PRIMER. Finalitat de la coHaboració 

La creació de l'lnstitut de Relacions Internacionals de Barcelona (d'ara en 
endavant IRIS), amb "objectiu que esdevingui un centre de prestigi i excel·lencia i un 
referent de primera Ilnia en I'ambit de I'estudi de les relacions internacionals, un 
centre que · prepari les persones expertes que reclama la concepció global en les 
relacions internacionals i que faci de Barcelona un poi d'atracció internacional en 
aquest ambit. 

Amb la creació d'aquest centre, també és persegueixen els següents objectius més 
específics: 

• La creació d'una plataforma de caracter obert i del més alt nivel! academic, un 
fórum de recerca i formació. 

• La integració del coneixement academic i universitari amb el que prové del món 
empresarial i I'experiencia en la practica governamental i institucional. 

• La voluntat de servei públic i de donar res posta a la demanda de recerca que 
emani del seu entorn, tant públic com privat. És a dir, una recerca que 
respongui a les preocupacions de les institucions públiques i privades i que es 
dissemini entre una audiencia amplia interessada pels afers internacionals. 

• La identifica ció i desenvolupament de programes de treba" vinculats a iniciatives 
institucionals j empresarials, a les quals dota de perspectiva analítica i 
metodológica, i mantenint els principis i objectius d'excel·lencia academica. 

• L'oferta d'una formació de postgrau que combini I'excel·lencia academica i la 
orientació practica, incorporant també oportunitats educatives per aquells que ja 
desenvolupen la seva activitat professional en relació amb temes internacionals. 

• La concreció de I'oferta educativa en programes d'estudis internacionals 
interdisciplinaris especialitzats en arees funcionals i en estudis regionals, que 
incorporin plenament el coneixement de I'economia i deis idiomes estrangers. 

SEGON. Procés de constitució de I'IRIB 

En una primera fase I'IRIB no es dotara de personalitat jurídica própia, i el seu 
funcionament estara regit pel que estableixen els acords d'aquest conveni. 

No obstant aixó, el seu nom s'utilitzara per donar cobertura al conjunt d'activitats que 
es realitzin a I'empara d'aquest acord, indicant les institucions que en formen parto 

En una segona fase, quan ja es disposi de I'experiencia necessaria de funcionament, 
; d'un pla d'activitats consolidat, és intenció de les institucions participants dotar al 
centre amb personalitat jurídica propia i adscriure'l a les diferents Universitats 
participants com Institut Interuniversitari d'acord amb el que estableix I'article 10 de 
la LOU i el que determinin els seus respectius Estatuts. 
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CINQUE. Professorat 

La participació a I'IRIS del professorat de les Universitats podra ser o bé de 
col'laboració puntual, o bé amb una dedicació a temps parcial definida, o de permís 
especial per realitzar una estada temporal a temps complert. Les Universitats hauran 
d' autoritzar aq uestes situacions. 

Als professors que participin en activitats de I'IRIS, les respectives Universitats els hi 
donaran el mateix reconeixement académic, de dedicació docent i producció 
científica, que el que tindrien si aquesta activitat s'hagués realitzat íntegrament en el 
si de la seva Universitat. 

La relació contractual i la compensació económica que es correspongui per la 
dedicació a activitats de I'IRIS, es realitzara a I'ampara del que preveu I'article 83 de 
la LOU, establint-se sempre la relació entre I'IRIS i la Universitat. 

El professorat que participi en la docénciai la recerca prevista, també podra ser 
provinent deis ambits professionals o empresarials més adients, en funció de les 
matéries corresponents i en funció del seu nivel! d'expertesa i qualificació 
académica . En aquest cas, s'assumira la seva contractació en carrec directe als 
pressupostos de !'IRIS. 

SISE. Órgans de seguiment i presa de decisions. 

El Govern de I'IRIS es basara en un Consell de Direcció responsable de les 
decisions de caracter més estratégic i de funcionament general de I'institut i d'un 
~onsell Académic, responsable del disseny i seguiment deis programes d'actuació. 

Així és constitueix un Consell de Direcció de I'IRIS amb les següents funcions 
especifiques: 

a) Nomenar el Director de ,'IRIS a proposta del president del Consell. 
b) Nomenar el Con se" Académic. 
c) Aprovar el pla anual d'actuacions i la memória de I'activitat realitzada. 
d) Proposar als órgans competents de les Universitats I'aprovació d'aquelles 

activitats que tinguin el seu reconeixement académico 
e) Aprovar el pressupost anual i la seva liquidació. 
f) Aprovar el c1austre de professors que impartiran les activitats i els barems per 

establir la compensació económica a les Universitats per la seva dedicació. 
g) Proposar i preparar la configuració jurídica definitiva de !'IRIB. 
h) Exercir totes aquelles funcions que no siguin assignades de forma explícita a 

altres órgans de Govern de les institucions participants o al Consell Académic, en 
relació a la activitat realitzada. 



En particular, el present conveni s'extingira en el moment en que les institucions 
sotasignants constitueixin I'IRIB com a institut interuniversitari. En aquest moment, 
les parts es comprometen a cedir a I'IRIB tots els drets ilo obligacions que 
cadascuna d'elles tingui en relació amb les activitats de I'IRIB. 

En tot cas, les parts podran denunciar o modificar aquest acord marc en qualsevol 
moment per mutu acord, garantint sempre que es respectaran els drets deis 
estudiants que hagin iniciat una activitat a I'IRIB. 

1, en prova de conformitat, totes les parts signen aquest conveni de col'laboració, per 
sextuplicat i a un sol efecte. 

El rector de la Universitat 
de Barcelona 

El rector de la Universitat 
Politécnica de Catalunya 

c#~ 
El rector de la Universitat 
Oberta de Catalunya 

la Universitat 
Autónoma de Barcelona 

La rectora de la Universitat 
Pompeu F abra 

El president de la Fundació CIDOB 
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