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CONVENIMARCDE COL.LABORACIÓ
ENTRELA UNIVERSITAT
DE
GIRONA, LA UNIVERSITATDE PERPINYAVN DOMíCIA, LA
UNIVERSITATDE LES ILLES BALEARS, LA UNIVERSITATDE

ptERREI
I LA uNrvERSrrAT
LLETDA
DE pARísvl (uNtvERStrAT
MARIECURIE)

Preámbul
Les universitats
francesesde PerpinyáVia Domícia,de ParísVl (Universitat
Pierrei
MarieCurie),mitjangant
I'Observatori
Oceanográfic
de Banyulsde la Marenda,i les
universitats
de Girona,Lleidai les lllesBalears,comparteixen
al si d'unterritorientre
els Pirineus
iel Mediterrani
unamateixa
concepció
de la recercaide la formaciód'alt
properesmantenendes de fa anys
nivell.Aquestesinstitucionsgeográficament
i partenariats
col'laboracions
en els ámbitsde la formació,de la investigació
i de la
cultura.Aquestacooperació
s'integraen l'espaieuropeud'educació
superior(EEES),
en I'AreaEuropeade Recerca(ERA)i en I'espaide cooperacióeuromeditenani
i
transfronterer.
La creaciódel Pol de Recercai d'Ensenyament
SuperiorTransfronterer
Pirineus
(PRES-PM)té com un dels seusobjectiusprincipalsafermari reforgar
Mediterrani
les nombrosescooperacíonsinstitucionals
i bilateralsque existeixenen I'espai
territorialcatalád'unapart i I'altrade la frontera.Aquestacooperació
transfronterera
es basa en experiéncies
sólidesi col'laboracions
nombroses,
d'entreles qualsels
programesINTERREG
(llengües,
patrimoni,
dret,economia,
salut,mediambient...)
són els principalsmitjansen aquestacooperacióinterregional,
transfronterera
i
transnacionalque forma part dels objectiusprioritarisde la políticade cohesió
d'Europa(2007-2013).
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Aquestaperspectiva
ampliaI'escalade les responsabilitats
de les cinc universitats
i
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les condueixa intensificar
la sevacol'laboració
en el marcd'unapolíticaconcertada
que té com a objectiula constituciód'un pol de recercai d'ensenyament
superior
associatiu.
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El PRES PirineusMediterrani(PM) associatiuaixí constituitpermetráoferir als
participants
estudiantsde totesles universitats
i institucions
un ventallde formaciói
pluridisciplínaris),
(en particular
d'itineraris
d'excel'léncia
i als seusinvestigadors
la
possibilitatde portar a terme recerquestemátiquesi transdisciplináries.
La
focalització
en les especificitats
europees,
mediterránies
itransfrontereres
del PRESPM accentuará
la sevairradiació
intemacional
i la sevaatractivitat.
L'objectiuprincipald'aquestPRES-PMapuntaa constituiren el territoricataláun pol
de recercai d'ensenyament
superiorfort i visible,constituitper 80.000estudiantsi
3.300ensenyants-investigadors
i investigadors,
és a dir, un conjuntd'ensenyament
superior i de recerca ben identificabledins aquest espai transfrontereri
euromediterrani.
El PRES-PM té com a institucionsfundadoresles universitatsanteriorment
podrá
esmentadesi signatáriesd'aquestconvenimarc,encaraque posteriorment
associar altres institucionspúbliques i privades d'educaciósuperior, altres
organismesde recercai transferéncia
de coneixement
i altressocispúblicsi privats
que s'hivulguinadherir.
Aquest convenimarc prefigurala possibilitatde crear una eina jurídicade tipus
AECT(agrupació
europeade cooperació
territorial)
amb les universitats
fundadoresi
els altres membresassociatsper tal de facilitar i d'atényerels objectius de
cooperacióterritorialeuropea.Els membresd'aquestaagrupacióes comprometen
a
compartirles sevescompeténcies
al serveidel majornombred'objectius
comuns.

Organitzac¡ógeneraldel PRES-PM
El PRES-PM tindrá un Consell d'Administració
que estará constituil per les
universitatspúbliquesfundadoresi signatáriesd'aquestconvenimarc, les quals
\

disposarande la majoriade les veus, i un col'lectiud'institucions
associades,la
integracióal PRES-PMde les qualsserá sotmesaal vot unánimedels membres
fundadors.
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Els cinc rectorso presidents
de les universitats
fundadores
seranmembresdel
Conselld'Administració,
com tambéels representants
dels membresassociats
queestarádefinida
pelreglament
segonsunarepartició
intern.
El Gonselld'Administració
té coma missiódefinirels eixosprioritaris
en matéria
formació
i transferéncia,
de recerca,
comtambévalidaranualment
lespropostes
de
projectesqueemanindel ConsellCientífic.
La Presidénciadel PRES-PMserá ocupadaper un rector o presidenti será
renovadaanualment.
El GonsellCientific estaráconstituilper personalitats
científiques
designadespels
membresfundadorsi validadespel Conselld'Administració.
AquestConselltindrá
com a missióproposarprojectesque responguinals criterisd'excel.léncia
de les
prioritatsdefinidespel Consell d'Administració.
El funcionamentdels diferents
intern.
consellsseráprecisatper un reglament

Els mitjans
Les universitatsportarana terme una acció conjuntaa fi de cercar fons de
finangament
en l'ámbitde les institucions
locals,regionals,
estatalsi europees.Per a
cada actuacióespecíficaes presentará
al Conselld'Administració
una propostaque
haurád'anaracompanyada
previstes
d'un pressupost
i de les fontsde finangament
per a realitzar-la.

Duradadel conveni
El presentconvenimarctindráefecteper a cadascundels seusmembresen la data
quanel PRES-PMhagiadquiritun estatutjurídicde gestió
de la signaturai finalitzará
comuna(AECT).

Modificaciódel perímetredel PRES-PM
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L'extensíó
L'adhesiód'un membreassociatserávotadaen Conselld'Administració.
del col.lectiudels membresfundadorspot ser consideradai ser sotmesa a
per unanimitat
delsmembresfundadors.
I'aprovació

Facultatde retirar-se
deliberant,
Totainstituciómembredel PRES-PMpot,perdecisióde la sevainstáncia
d'un exercicipressupostari,
sota reseryaque hagi notificatla
retirar-sea I'expiració
seva intencióper cartaamb acusamentde recepcióadregadaal rectoro president
del PRES-PMsis mesosabansde la finalitzacióde
en exercicide la presidéncia
pressupostari
en curs.
I'exercici

Els ámbitsde la col'laborac¡ó
per a la
de les institucions
El PRES-PMté com a objectiuafavorirla col'laboració
en els camps científicsen qué són
recerca disciplináriai interdisciplinária
per tal de reforgarles convergéncies
i unirels esforgosen un projecte
d'excel.léncia
comú. Es tractará igualmentde sostenirles xarxes temátiquesd'investigació
sobre les polítiquesi les eines de
i d'afavorirles col'laboracions
interdisciplinária
que ampliaranel dinamismedels
i de la transferéncia
valoracióde la investigació
membresen matériad'innovació.

Les temátiquesd'investigació
de recercaserandefinitsanualmentpel Conselld'Administració.
Elstemesprioritaris
El bagatge previ de les institucionsparticipantsen aquest PRES-PMposa de
abastenáreesde coneixement
manifestque els ámbitspossiblesde col'laboració
projectesde recercaen l'ámbit
diverses,per la qual cosa es podrandesenvolupar
de les ciénciesde la salut,de les ciénciessocialsi de les lletresi
científic,tecnológic,
les arts.
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La formació
El PRES-PM afavorirála coordinacióde I'oferta de formació i el carácter
pluridisciplinari
en lestemátiques
definides.
En matériade políticade reconeixement
mutude diplomeses fomentarála creació
de másterssotauna marcacomunaen els dominisanteriorment
esmentats.
El PRES-PMfacilitarála coordinació
de les activitatsde les escolesde doctorati la
creaciód'un col'legidoctoralinternacional
amb una gestiócomunadels doctorats
preparatsen les escolesde doctoratdels membres;els doctoratsseranlliuratsamb
per les institucions
el segell"PRES PirineusMediterrani"
reconegudes;
també es
faráseguimentde la insercióprofessional
delsjovesdoctors.

La mobilitat
El PRES-PMestablirámecanismesper promourela mobilitatd'estudiants,de
personald'administració
i serveis i del personaldocent i investigadorde les
institucions
associades.

L'obertura i nternacional
La prioritatserá I'augmentdels intercanvisamb el conjuntde paTsosvelns del
Mediterrani,
I'acolliment
d'estudiants
¡ PDl, i I'assegurament
de I'aprenentatge
de
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catalá,castellá,anglés i francésen el si de les comunitatsde les universitats
membres
del PRES-PM.
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El territoridel PRES-PMes defineixper la sevapertinenga
a la vegadaa Europai a
pels seus intercanvisamb el perímetremediterrani,
la conca Mediterránia,
per la
qualitatde les sevescol'laboracions
en investigació
i en formació.Preténmantenir
una posiciócentralen les relacionsentreEuropai els pai'sosdel Sud i de I'Estdel
Mediterrani
i llatinoamericans.
Afermant-se
com a pol de creaciói de valoraciódels
intercanvisuniversitaris
euromediterranis
i transfronterers,
els membresdel PRESPM trobaranuna veritabledinámicade desenvolupament.
Els membresdel PRES-
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I'acolliment
i I'acompanyament
de totsels estudiants
PM tindrancurad'harmonitzar
reforgades
internacionals
investigadors
estrangersen el marc de cooperacions
comunes.

Comunicació
unaámpliadifusióde les licitacions
El PRES-PMes dotaráde mitjansque permetran
i als ens
als socis socioeconómics
destinadesals estudiants,als investigadors,
públics.

originals.
Signata Girona,el 22 de margde 2010,en cincexemplars

de Girona
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El President
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de les lllesBalears
Universitat

Universitat
de Lleida

La Rectora

El Rector

Universitat
de París
El President

t PierreiMarieCurie)

