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GONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLASSICA
(ICAC) PER AL FINANçAMENT DE LES SEVES DESPESES FINANCERES

Barcelona, 21 de juny de 2010

REUNITS

D'una banda en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, I'Hble. Sr. Josep
Huguet i Biosca, conseller d'lnnovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, nomenat per aquest càrrec per Decret 42312006, de 28 de novembre,
actuant en l'exercici de les seves competències que té atribuïdes per I'article 12 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, de procediment irègim jurídic de I'Administració de

la Generalitat de Catalunya.

I de l'altra, la Senyora lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb
les funcions que li foren delegades pel Consell de Direcció el dia 11 d'abril de 20Q2.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per dur a terme aquest acte i

signar el present conveni.

EXPOSEN

L'ICAC és un centre de recerca públic en Arqueologia Clàssica creat per la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la partlcipació del Consell
lnteruniversitari de Catalunya

L'lnstitut té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i

cultura clàssiques. Desenvolupa la seva tasca a parlir de la col'laboració i les sinergies
amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya que treballen en el mateix
camp, amb I'objectiu d'esdevenir un referent científic internacional en aquest àmbit.

El Pacte Nacional per a la Recerca i la lnnovació (PNRI), signat el 21 d'octubre de
2008, estableix dintre dels seus objectius el d'enfodir el sistema públic de recerca,
mitjançant la continuació en I'impuls dels centres de recerca catalans, garantint
I'autonomia operativa i un finançament estructural adequat.

El Pla de Recerca i lnnovació de Catalunya2010-2013 (PRl), aprovat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya el 6 d'abril de 2010, preveu com a una de les seves
polítiques la d'enfortir el sistema públic de recerca i incrementar-ne l'eficiència i

I'imoacte.
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Mitjançant I'Acord de Govern aprovat a la sessió de la Comissió de Govern
d'Economia de la data que es detalla a continuació, es va autoritzar una despesa amb
un abast pluriennal per al finançament de les càrregues financeres derivada de I'

operació de crèdit formalitzada per l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per

al finançament de les seves inversions:

Acord de
Govern de
2510312003

ANY IMPORT

2003 52.796.00 €
2004 79.194,00 €

2005 79.194.00 €

2006 79.194.00 €
2007 79.'194.00 €

2008 79.194,00 €

2009 79.194.00 €
20'10 79.194.00 €
2011 79.194,00 €
2012 79.194.00 €
2013 79.194,00 €
2014 79.194.00 €
2015 79.194,00 €
2016 79.194,00 €
2017 79.194.00 €
2018 79.194,00 €
2019 79.194,00 €
2020 79.194.00 €
2021 26.398,00 €

TOTAL 1.425.492.00 €,

IMPORT OPERACIO DE
CRÈDIT 1 .015.000.00 €

Els imports previstos en aquest acord de govern, anteriors a I'any 2010, s'han ordenat

an ualment mitjançant resolució de transferència.

La Llei 2612009. de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives,
modifica, en el seu article 38, l'article 94 del text refós de la Llei de finances públiques

de Catalunya, en el sentit d'afegir un nou paràgraf a I'apadat 5 de I'esmentat article,
amb el text següent:

"Les transferències, les subvencions direcfes i /es subvencions esfab/erfes amb
caràcter nominatiu per la Ltei de pressuposfos de la Generalitat que es facin a favor de

consorcis, fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil
euros s'han de formalitzar mitiançant convenis."



Per tot això, les parts acorden les següents

CLAUSULES

Primera.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions en què es duran a terme les

transferències anuals previstes a l'acord de Govern aprovat en la sessió de la
Comissió de Govern d'Economia en la data que es detalla a continuació , pel qual es

van autorilzar una despesa amb un abast pluriennal per al finançament de les

càrregues financeres derivades de la operació de crèdit formalitzada per l'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per al finançament de les seves inversions:

- Acord de Govern de 2510312003, per un import total de 1.425.492,00 €'

Segona.- lmport de la transferència

El Departament d'lnnovació, Universitats i Empresa transferirà a I'lnstitut Català

d'Arqueologia Clàssica, com a màxim, els imports que es detallen a continuació, els

anys 2003-2021, amb càrrec a les partides pressupostàries 1U04211D1442.745015710i
1U04211D1872.745015710 del pressupost vigent de la Generalitat de Catalunya per a
l'any 2Q10, o equivalents que les substitueixin.

Acord de
Govern de
2510312003

ANY IMPORT
2003 52.796,00 €
2004 79.194.00 €
2005 79.194.00 €
2006 79.194.00 €
2007 79.'194,00 €
2008 79.194.00 €
2009 79.194,00 €
2010 79.194.00 €
2011 79.194,00 €
2012 79.194,00 €
2013 79.194.00 €
2014 79.194.00 €
2015 79.194,00 €
2016 79.194,00 €
2017 79.194,00 €
2018 79.194,00 €
2019 79.194,00 €
2020 79.194,00 €
2021 26.398,00 €



L'import a transferir equivaldrà a I'import previst per l'any en curs de les quotes de

retorn de I'endeutament, sumant o restant les diferències (negatives o positives)
acumulades d'anys anteriors, respecte els imports transferits.

Tercera.- Pagament

El pagament dels imports corresponents a l'any 2010 s'autoritzarà a la signatura
d'aquest conveni, prèvia presentació de la documentació justificativa corresponent a

les aportacions realitzades mitjançant les resolucions que es detallen a continuació:

- Resolució de 30 de setembre de 2009 per la qual s'autoritza una transferència
a favor de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), per a finançar les

seves despeses financeres de I'any 2009 corresponents al préstec formalitzat
amb el BBVA per un import d'1 .015.000,00 euros.

El pagament dels imporls previstos pels anys successius s'adicularà prèvia

presentació de la documentació justificativa corresponent a l'aportació de I'exercici

anterior, juntament amb la previsió per a l'any en curs, mitjançant resolució del

conseller.

L'excés de transferència tindrà la consideració de transferència a compte o bestreta a

efectes de I'execució pressupostària de I'exercici següent.

QuaÉa.- Justificació

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) haurà de presentar anualment a la
Direcció General de Recerca del Departament d'lnnovació, Universitats i Empresa la

documentació justificativa seg üent:

- Certificació detallada, emesa pel responsable econòmic del centre de la totalitat
de les despeses efectuades.

- Justificantsbancaris.

Aquesta documentació haurà de ser tramesa, conformada pel responsable de la entitat
beneficiària, dins dels tres primers mesos de l'exercici següent.

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) està obligat a facilitar tota la informació
que li sigui requerida per la lntervenció General de la Generalitat de Catalunya, la

Sindicatura de Comptes o qualsevol altre òrgan de control de l'Administració.

i t^ documentació original acreditativa de les despeses realitzades haurà d'estar a

,u_ disposició del Departament d'lnnovació, Universitats i Empresa, de la lntervenció
General i de la Sindicatura de Comptes.



Cinquena.- Règim jurídic

En tot allò que no es preveu al present conveni, és d'aplicació la regulació sobre les

transferències establerla al capítol lX del Text refós de la Llei de finances públiques de

Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 312002, de 24 de desembre.

Sisena.- Resolució de controvèrsies

Qualsevol divergència en la interpretació o aplicació de les disposicions del conveni es

solucionarà per acord de les parts.

Setena.- Vigència

Aquest conveni entra en vigor a partir de la
gener de 2010, i finalitza la seva vigència
obligacions que s'hi contemplen.

seva signatura amb efectes des de l'1 de
quan les parts hagin acomplert totes les

l, en prova de conformitat, les parts signen el present
data indicats a I'encapçalament.

conveni per duplicat en el lloc i la

/ Josep Huguet i Biosca
ãtConseller d'innovació, Universitats

iEmpresa
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lnstitut Calalà
d'Arqueologia tlissr

lsabel Rodà de Llanza
Directora de I'lnstitut Català
D'Arqueolog ia Clàssica


