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CONVENI D'ADSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS DE RECERCA ENTRE L'INSTITUT
CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I LA DRA. JUDIT CIURANA PRAST

Tarragona, 5 de setembre de 2012

REUNITS

D'una part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb les
funcions que li foren delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de
2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat
Rovira i Virgili i el Consell lnteruniversitari de Catalunya, creat per I'Acord de Govern
de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de
maig), amb domicili social a Tarragona, Plaça d'en Rovellat, s/n, amb CIF
s-4300033-J

I d'altra part, la Dra. Judit Ciurana Prast,  
   

Les dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la signatura d'aquest
conveni i, per aquest motiu,

MANIFESTEN

Primer. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre públic de recerca
creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la
participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la
recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

Segon. Que I'article 21 dels Estatuts il'apartat 1.3.1 de les bases d'actuació de
I'lnstitut defineixen la figura d'investigador adscrit com aquell que participa activament
en la programació de tasques científiques de I'|CAC, en el desenvolupament de
projectes, programes o línies de recerca.

Tercer. Que el proppessat 29 d'agost de 2012 la Dra. Judit Ciurana Prast va
presentar la sol'licitud per adscriure les seves activitats de recerca a I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica i, en ella, va manifestar que no pertany a cap Universitat o
Centre de recerca

Quart. Aquest conveni d'adscripció té com a marc normatiu de referència, entre
d'altres, la Llei 1412011, d'1de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Ginquè. Que ambdues parts han arribat a I'acord d'adscriure les activitats de recerca
de la sol'licitant a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i, en conseqtiència, amb
conformitat mútua, subscriuen aquest conveni d'adscripció, que es regeix pels
següents
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PACTES

Primer. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions d'adscripció a I'ICAC de les
activitats de recerca de la Dra. Judit Ciurana Prast (en endavant, investigadora
adscrita).

Segon. Procediment i naturalesa de l'adscripció

1. El procediment d'adscripció de I'activitat de recerca de la investigadora
adscrita, que va ser sol'licitada el 29 d'agost de 2012, es fa amb efectes a
partir del dia 5 de setembre de 2012 i per la durada d'aquest conveni específic

2. La Dra. Judit Ciurana Prast adscriu la seva activitat investigadora al grup de
recerca d'Arqueologia de la Ciutat Antiga: Tarraco, dirigit pel Dr. Josep Maria
Macias Solé

3. La relació que s'estableix per mitjà d'aquest conveni d'adscripció no és, en cap
cas, la d'un contracte laboral entre la investigadora adscrita i I'ICAC

Tercer. Sol'licitud i gestió dels projectes de recerca

1. L'adscripció de la recerca dóna plena responsabilitat a I'ICAC en la sol'licitud
de finançament i la gestió de projectes de recerca adscrits que es produeixin.

2. La investigadora adscrita a I'ICAC es compromet a presentar i executar
exclusivament des de I'ICAC el projectes de recerca que dugi a terme, igual
que ho fa la resta de personal I'lnstitut.

3. Les activitats seran desenvolupades principalment en les dependències de
I'lCAC. Per raó de la pròpia dinàmica investigadora, la investigadora adscrita
podrà dur a terme la seva activitat en altres institucions, biblioteques i en el
treball de camp quan s'escaigui

Quart. Obligacions de I'ICAC

L'ICAC vetllarà perquè la investigadora adscrita disposi dels drets que s'enumeren a

continuació. Aquests drets són indicatius i no exhaustius; a més, podran ser
modificats a fi d'adequar-los a les necessitats de la recerca de l'lCAC. Quan es doni
aquest fet es signarà un nou document d'acceptació dels drets, el qual s'annexarà a
aquest conveni.

. en relació amb I'orqanització de la recerca a
-pertànyer a un grup de recerca de I'ICAC

r a un grup de recerca consolidat o emergent reconegut per la Generalitat
Catalunya en què participi l'ICAC

icipar en projectes científics impulsats per I'ICAC o per altres fons competitius
dirigir projectes cientÍfics impulsats per I'ICAC o per altres fons competitius

irigir els projectes científics que hagin adscrit a I'ICAC
l licitar ajuts públics o privats per a I'activitat investigadora com a investigadora

scrita
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en relació amb els serve¡s de rt a la recerca
-accedir als serveis de suport a la recerca del centre
-accedir als serveis de la Unitat d'estudis arqueomètrics
-acced¡r als serveis de la Unitat de documentació gràfica
-accedir al Centre de documentació-biblioteca de I'ICAC
-préstec del fons de la biblioteca
-rebre el butlletÍ de novetats del catàleg de la biblioteca i del centre de documentació
-tramitar sol. licituds de préstec interuniversitari
-accedir a les biblioteoues de la URV
-presentar desiderates a la biblioteca de l'ICAC
-accés a bases de dades científiques de I'ICAC
-accés a la biblioteca digital de I'ICAC
-assessorament lingüístic i de traduccions

J. en relació amb les activitats de difusió cientifica, de difusió general,
:ransmissió del coneixemenf i formació avancada
-participar en projectes de difusió o transmissió del coneixement
-dirigir projectes de difusió o transmissió del coneixement
-participar en les activitats cientÍfiques o de formació avançada de I'ICAC
-promoure, d'acord amb la direcció de l'lCAC, activitats de difusió ide formació
ava nçao a
-participar en les publicacions de I'lCAC, d'acord amb els criteris editorials que
s'esca ig u in

l. en relació amb el rèsim intern de l'lnstitut
-disposar del carnet de I'ICAC que li correspongu
-lliure accés a I'ICAC en I'horari d'obertura
-disoosar del codi necessari oer treballar amb els ordinadors de l'ICAC
-disposar del codi necessari per fer un nombre de fotocòpies limitades
-disposar d'un espai de treball segons les necessitats d'ús que tingui i les
disoonibilitats de I'ICAC
-accés lliure a la cuina-menjador
-adquisició gratuTta de les publicacions de I'lCAC, si es dóna el cas
-adquisició de les publicacions de I'ICAC amb descompte
-disoosar de material d'oficina de I'ICAC
-accés lliure i gratuTt a les activitats de I'ICAC
-rebre les notícies del canal d'informació intern de I'ICAC
-figurar a la web de l'ICAC
-disposar de perfil propi a la web de I'ICAC
-rebre indemnitzacions per raó del servei (amb retenció de I'IRPF), si es dóna el cas
-rebre carteria a I'ICAC
-disposar d'adreça de correu electrònic
-accés a unes determinades seccions de la INTRAICAC, com són la gestió d'arxius
FTP

-cobertura de la oòlissa d'assequrances del centre a les seves activitats autoritzades

Ginquè. Obligacions de la investigadora adscrita

La investigadora adscrita es compromet a complir els deures que s'enumeren a
continuació. Aquests deures són indicatius i no exhaustius; a més, podran ser
modificats a fi d'adequar-los a les necessitats de la recerca de I'lCAC. Quan es doni
aquest fet es signarà un nou document d'acceptació dels deures, el qual s'annexarà a
aquest conveni.

-complir la normativa general sobre el grup de recerca de I'ICAC

-complir amb els deures del grup de rec,erca on s'adscriu

-investigar per assolir els objectius i indicadors de I'ICAC

-respectar la imatge i la visibilitat de la institució

1. en relació amb l'organiEació de la recerca
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-participar en l'elaboració de la memòria anual de l'ICAC

-assistir a les reunions d'investigadors de l'|CAC, sempre que sigui possible

-fer constar l'adscripció a I'ICAC en la seva activitat investigadora

2. en relació amb els serveis de suport a la recerca

-seguir els procediments d'actuació

-respectar els procediments dels serveis

-informar de les seves activitats de recerca. difusió. formació i transmissió del
coneixement a l'àrea de recerca de I'ICAC seguint els procediments creats a

I'efecte

3. en relació amb les activitats de difusió científica, de difusió general,
transmissió del coneixement i formació avanÇada

-seguir els procediments d'actuació

-difondre la seva activitat investigadora

-oromoure act¡vitats de transferència del coneixement

-participar en les activitats de difusió i de transmissió del coneixement de I'ICAC

-fer constar I'adscrioció a I'ICAC en la seva activitat

4. en relació amb el rèqim intern de l'lnstitut

-resÞectar els horaris d'obertura de I'ICAC

-respectar les normes de règim intern de I'ICAC

-complir les normes generals fixades per al personal de I'ICAC

-respectar la imatge corporativa de I'lnstitut

-respectar les instal lacions, I'equipament i els materials de I'ICAC

-informar a I'ICAC de la voluntat de desadscripció

-deixar resolts els compromisos presos, com a investigadora adscrita, abans de
la desadscripció

Sisè. lmatge corporat¡va, visibilitat i propietat intel'lectual

1. En qualsevol publicació o difusió dels resultats científics, (articles,
comunicacions, ponències, participació en congressos, aparició en mitjans de
comunicació) i en general, en tots els documents que es generin amb motiu de
la seva activitat adscrita, la investigadora farà constar sempre la seva
adscripció a I'lCAC.

2. La propietat intel'lectual i industrial (patents) generada per la investigadora
adscrita, en el marc d'aquest conveni, serà compartida a parts iguals entre ella
i I'lcAc.

Setè. Gauses de resolució

El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

- Mutu acord de les parts
- lncompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes

en el present conveni.



- Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o
dificultin de forma significativa I'execució del conveni sempre que sigui
comunicada per escrit a I'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia.

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels seus
respectius compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

Vuitè. Resolució de conflictes

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest
conveni d'adscripció seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos
possible, aquestes es comprometen a la mediació mitjançant un òrgan d'arbitratge, la
composició del qual s'establirà en el moment que sigui menester, abans d'iniciar
qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

Novè. Durada del conveni

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 per
escrit amb sis mesos d'antelació.

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat en data iel lloc
esmentats a I'encapçalament.
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lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

Judit CÍL¡rana Prast
I nvestiçjadora adscrita




