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REUNITS

D'una part el Sr. Joan Tunó iVicens, Director executiu de lAgència de Gestió dAjuts
Universitaris i de Recerca, (d'ara endavant AGAUR), nomenat pel Consell de Direcció
de I'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca en sessió de 23 de novembre
de 2001.

De l'altra part el Sr. Josep Guitart i Duran, Director de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), nomenat pel Consell de Direcció de I'ICAC amb data d'11 d'abril de
2002.

ACTUEN

Totes dues parts en nom i representació de les respectives institucions,

El primer, en exercici de la facultat reconeguda a I'article 16 lletra h) dels Estatuts de
l'Agència aprovats per Decret núm. 168, de 11 de juny de2OO2.

El segon en virtut de les funcions que li foren delegades pel Consell de Direccció de
I'lcAC,

MANIFESTEN

Que donat que l'article 2 de la LleiTl2OOl de 31 de maig estableix com a objectiu de
I'Agència el foment de les actuacions en matèria d'universitiats, recerca i innovació
tecnologica que són competència de la Generalitat de Catalunya.

Que després de les diverses reunions mantingudes entre l'lCREA, els Centres de
recerca i I'AGAUR, s'han detectat dificultats a l'hora de tramitar els permisos de treball
i residència del personal investigador estranger dels esmentats centres.

Que s'han mantingut les reunions necessàries amb la Delegació del Govem per tal d'
exposar la situació i dificultats amb les que es troben tant I'ICREA com els Centres de
recerca.

Vist I'anterior, I'AGAUR ha creat un programa d'estrangeria per tal d'unificar els criteris
d'actuació així com per facilitar i agilitzar els tràmits d'obtenció dels esmentats
permisos legals.
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En virtut d'això i per tal de formalitzar el serve¡ que prestarà I'AGAUR, i les obligacions
d'ambdues parts, aquestes acorden establir les següents

ESTIPULACIONS

Primera.' Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col'laboració entre I'ICAC ¡

I'AGAUR, en el marc del servei d'estrangeria que aquest últim començarà a prestar a
partir del dia 1 d'abril de 2003.

Segona.- Àmbit d'aplicació

Podrà beneficiar-se d'aquest servei el personal investigador estranger tant comunitari
com no comunitari, així com els seus familiars, en l'àmbit de la reagrupació familiar.

Tercera.- Contingut del servei

El programa de suport al personal investigador estranger per a I'obtenció dels
permisos de treball i residència a Catalunya s'estableix com un servei
d'assessorament i tramitació dels expedients que I'ICAC lliurarà a I'AGAUR d'acord
amb el que s'estableix al present conveni.

Quarta.- Drets i obligacions de I'Agència

a) L'Agència es compromet a tramitar l'obtenció dels permisos de treball ¡

residència del personal investígador estranger de I'ICAC d'acord amb el que
s'estableix a aquest conveni i depenen de la línia de servei que subscrigui
l'esmentat centre.

b) L'Agència prestarà un servei d'assessorament en les incidències que puguin
sorgir al llarg de tot el procés ifins a I'obtenció dels permisos ja esmentats. Així
mateix i un cop obtinguts els permisos legals necessaris l'Agència tramitarà les
possibles renovacions i seguirà assessomnt al centre fins a la finaliEació de la
relació entre l'ICAC i l'investigador estranger.

c) L'obligació de l'Agència s'estableix com una obligació de mitjans, i en cap cas
de resultats, de manera que I'Agència no garanteix la obtenció dels permisos
legals necessaris, i únicament es fa responsable de I'assessorament i gestió
dels permisos, no de la seva obtenció.

d) L'Agència es compromet a mantenir informat al centre de la situació dels
expedients presentats així com dels tràmits que s'han de seguir per tal d'obtenir
els permisos legals de treball i residència.
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Cinquena.- Drets iobligacions de l'ICAC

a) L'ICAC es compromet a lliurar tota la informació necessàr¡a per a la correcta
tramitació de I'expedient a I'Agència, així com a ¡nformar de qualsevol
incidència que pugui sorgir durant la tramitació tant punt en tingui coneixement.
De la mateixa manera el centre mantindrà informada a l'Agència en relació als
possibles canvis en la situació del personal investigador estranger que es
puguin donar un cop obtinguts els permisos legals corresponents.

b) El centre presentarà a I'Agència la documentació escaient d'acord amb les
instruccions de l'Agència contingudes a I'Annex I d'aquest conveni (Document
núm. 6 d'aquest recull).

c) El centre es compromet a seguir el circuit establert a I'Annex ll del present
conveni (Document núm. 4 d'aquest recull).

d) El centre avançarà a I'Agència les quantitats que aquesta hagi de satisfer en
concepte de taxes a l'hora de tramitar els expedients del centre.

e) El centre es fa responsable de que el personal investigador estranger compleixi
les obligacions que estableix la normativa d'estrangeria especialment un cop
obtinguts els permisos legals conesponents.

Ð L'assessorament al centre es durà a terme per escrit, preferiblement per via
telemàtica, de manera que el centre es compromet a trametre totes les
qüestions que li puguin sorgir utilitzant aquesta via. La resposta de l'Agència
també es farà telemàticament.

g) El centre farà anibar a l'Agència els expedients, desprès de comunicar-li
telemàticament.

Sisena.- Reprcsentació

L'ICAC autoritza a les persones responsables del programa de I'Agència perquè
s'institueixin com a representants del Centre davant la Delegació del Ministeri de
I'lnterior i la Delegació del Ministeri d'Assumptes Exteriors, als sols efectes de dur a
terme la tramitació dels permisos legals del personal investigador estranger del centre.

Setena.- Línies subscrites

El centre subscriu les línies del servei d'estrangeria que s'enumeren a continuació,
tenint en compte que en cas de sorgir incidències no contemplades en aquest
document I'AGAUR estudiarà la viabilitat d'ampliar el servei prestat. Aquestes línies
de servei es troben desenvolupades a I'Annex lll d'aquest document (Document núm.
3 d'aquest recull).
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A. Personal investigador no comun¡tari

1. Sol'licitud de permís de residència i d'excepciÓ del permís de treball
2. Renovació de permís de residència id'excepció delpermís de treball
3. Reagrupació familiar.
4. Sol'licitud de permís de residència i permís de treball i residència

B. Personal investigador comunitari

1. Sol'licitud de Targeta en Règim Comunitari
2. Sol'licitud de Targeta en Règim Comunitari per a familiars
3. Renovació de Targeta en Règim Comunitari

Vuitena.- Finançament

8.1. En una primera etapa, les despeses que generi la prestació d'aquest servei seran
assumides per l'Agència, a excepció de les taxes que la tramitació dels expedients
pugui generar, així com la tramesa dels esmentats expedients del centre fins a
I'Agència.

8.2. Cal tenir present que en un futur, i depenent del volum d'expedients a tramitar, es
podrà establir el finançament del servei, o part del mateix, per part dels centres
implicats.

Novena.- Revisió

El present servei s'estableix com a programa pilot durant I'any 2003. Per tant, i tenint
en compte les variacions que puguin sorgir tant en la normativa que afecta al personal
investigador estranger com en els servei a prestar per l'Agència, i per tal d'assolir un

major grau d'eficàcia, I'Agència podrà proposar modificacions en el programa
d'estrangeria i en el conveni de col.laboració signat amb els diferents centres de
recerca iamb l'lCREA.

Desena.- Període de vigència

10.1 El present conveni serà vigent des de la data de la seva formalització fins el 31 de
desembre de 2003. PodÈ pronogar-se per anys successius, sempre que les parts
ho acordin expressament.

10.2 A finals de I'any 2003, principis del 2004, I'Agència enviarà una carta a cadascun
dels centres de recerca participants en el programa d'estrangeria i a I'ICREA, per
tal de que aquests manifestin si s'adhereixen de nou al servei prestat per
I'AGAUR per a I'any 2Oo4..
En cas de no rebre la conformitat, s'entendÈ que el centre prescindeix del servei
d'estrangeria prestat per l'Agència i per tant s'extingirà la relació entre ambdues
entitats.
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I en prôva de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat exemplar i a
un sol efec{e, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Joan Tunó iVicens
Director executiu de
L'Agència de Gestió d Ajuts
Universitaris i de Reoerca

Josep Guitart Duran
Director
I nstitut Català d'Arqueologia Clàssica


