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Tarragona, 15 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda el Dr. Lluís Arola i Ferrer, en representació de la Universitat Rovira
iVirgili (en endavant URV), com a rector de la citada Universitat, amb domicili al
carrer de I'Escoxador s/n de Tarragona, i CIF Q-9350003-4.

I d'altra banda, el Dr. Josep Guitart i Duran, com a director de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (en endavant ICAC), en virtut de les funcions que li foren
delegades pel Consell de Direcció de l'lnstitut amb data 11 d'abril de 2002, amb
domicili a la plaça Rovellat s/n i CIF S-4300033-J

EXPOSEN

Primer.- Que en data I de març de 2000 es va signar el conveni de
col'laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili per
constituir el Consorci lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC).

Segon.- Que en dala 29 d'abril de 2003 es va signar un conveni entre ambdues
institucions per a l'adscripció de l'ICAC a la URV com a institut universitari de
recerca a l'empara de l'article 10 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, i de I'article 23 de la Lleil/2003, de febrer, d'universitats
catalanes.

Tercer.- Que és voluntat d'ambdues parts col'laborar en matèria de gestió
documental

ACORDEN

1.- La URV es compromet a donar suport a I'ICAC en els següents termes:

1.1. La URV es compromet a cedir un mòdul de catalogació de VTLS, o el
sistema de gestió en ús, per catalogar el fons documental de l'ICAC .

1.2. El Servei de Biblioteca de la URV complementarà la formació del personal
especialitzat de l'lnstitut encarregat de catalogar el fons documental objecte
d'aquesta col' laboració.
1.3. El personal del Servei de Biblioteca assessorarà l'lnstitut en matèria de
catalogació i el personal del Servei d'lnformàtica donarà suport pel que fa al
software bibliotecari mentre el conveni tingui vigència.
1.4. El fons bibliogràfic idocumental de I'lnstitut, a mesura que es vagi
catalogant, quedarà inclòs en el CCUC (Catàleg Col'lectiu de les Universitats de



Catalunya). Aquesta inclusió estarà associada a la URV, veient-se en totes les
fitxes la propietat del document, ICAC en el cas que ens ocupa.
1.5. La URV facilitarà al personal investigador vinculat a I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica I'accés als seus serveis de biblioteca, prèvia tramitació
del corresponent carnet d'usuari a partir de la certificació per pad de I'ICAC de
la condició d'investigador del sol'licitant.

2.- L'lnstitut es compromet a:

2.1. Assumirels costos derivats de la incorporació al sistema WLS de la URV i

a posar el personal qualificat i l'equipament informàtic necessari per a la
catalogació i la classificació topogràfica dels fons.
2.2. A posar a disposició de la comunitat universitària els fons de I'lnstitut a
mesura que es vagin introduint al catàleg de la URV. La catalogació es farà
segons els criteris indicats pel Servei de Biblioteca, òrgan responsable de fer-ne
el seguiment.
2.3. Els membres de la comunitat universitària de la URV (professors, estudiants
i personal d'administració i serveis) que necessitin consultar els fons faran una
sol'licitud per escrit a la direcció de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.
Aquesta deixarà, si s'escau, que es consultin en sala o que es prestin.
2.4. Un cop acabada la catalogació dels fons, I'lnstitut es compromet a establir
un horari d'atenció als usuaris. L'lnstitut també facilitarà el préstec dels fons
catalogats als usuaris de la URV i el préstec interbibliotecari (Pl) als usuaris
d'arreu a través del servei de Pl de la URV. Els usuaris del Centre de
Documentació de I'lnstitut podran servir-se, recíprocament, del servei de préstec
dels fons de la URV i sol'licitar el Préstec lnterbibliotecari en igualtat de
condicions que els usuaris de la URV,

3.- Un cop signat aquest conveni de col'laboració, ambdues parts poden establir
apèndixs, contractes puntuals o noves col'laboracions. En aquestes
col'laboracions futures, si s'escau, també podran participar d'altres institucions
tarragonines que disposin de fons documentals relacionats amb I'arqueologia
clàssica.

4.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una
durada de quatre anys, renovables automàticament si cap de les dues parts no
ho comunica a l'altra per escrit amb sis mesos d'antelació.

I en prova de conformitat, ambdues parts signem aquest conveni per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Per part de la URV
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Director de l'ICAC

Per part de I'ICAC
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Rector de la URV



ANNEX

1. Els costos d'incorporació al sistema VTLS de la URV es desglossen de la
següent manera:

Alta de la línia de connexió via XDSI: 195,20 €
Quota mensual de la línia: 28,78 €
Tarja de comunicacions: 69,60 €
Llicència WLS: 360 €
Manteniment anualWLS: 103 €
Hores de dedicació del personal del servei informàtic: 168,08 €
Hores de formació del personal de I'ICAC pel Servei de Biblioteca: 709,45 €
Hores d'assessorament iconsultoria (6 h. Mes/12 mesos): 1.459,44€

2. Les tarifes d'obtenció de documents seran les que figurin en els pressupostos
de la URV, aprovats pel Consell Social, per als membres de la Comunitat
universitària.


