CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA MTTJANçANT Fl MUSEU D'H|STÒR|A DE BARCELONA I
L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

Barcelona.
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FEB, 2010
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D'una part, l'lm. Sr. Carles Martí i Jufresa, president de l'lnstitut de Cultura de
Barcelona (d'ara endavant ICUB), en ús de Ies facultats conferides per l'article 6
dels seus estatuts, amb domicili al Palau de la Virreina, La Rambla 99 de
Barcelona (08002) i amb número d'identificació fiscal P-5890006-1, assistit en
aquest acte per la secretària delegada de l'lnstitut, Sra. Montserrat Oriol i Bellot

l,

d'altra part, la Dra. lsabel Rodà de llanza, directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (d'ara endavant ICAC), en el seu nom i representació
d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell
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de Direcció al director, el dia 11 d'abril de 2002.
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Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni
a tal efecte
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PRIMER. Que l'ICAC 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 civilitzacio i cultura clàssiques.
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SEGON. Que I'ICUB és una entitat pública empresarial local de I'Ajuntament de
B'arcelona, I'objectiu de la qual és el desenvolupament de forma directa
descentralilzada de serveis i àrees d'actuació cultural i en concret, crear,

i

gestionar

i

mantenir

el

patrimoni artístic, científic, tecnològic, natural

i

documental i, per aconseguir els esmentats objectius assumeix entre d'altres, la
conservació, investigació, exhibició i difusió, mitjançant les activitats que li són
pròpies, dels béns de caràcter cultural, històric, científic i artístic, posant-los a
l'abast dels ciutadans.

TERCER. Que I'lCUB, a través del Museu d'Història de Barcelona (d'ara
endavant MUHBA), és la institució encarregada de vetllar per la investigació,
conservació i difusió del patrimoni històric de la ciutat de Barcelona.

QUART. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst
al art. 6 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, el règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, acorden les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col'laboració entre
l'lCÚ8, mitjançant el MUHBA i l'lCAC. En concret, són objectius d'aquest
conveni de col'laboració entre les dues institucions:
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Les relacions de caràcter científic, tècnic, docent i cultural en l'àmbit de
l'arqueologia clàssica.
La col'laboració en programes i projectes de recerca.
La col'laboració en programes i projectes de difusió.
La col'laboració docent en programes i cursos de formació avançada.
L'intercanvi d'informació sobre temes de recerca, llibres, publicacions i

altres materials d'interès comú. En aquest sentit, s'habilitaran els
mecanismes necessaris per permetre l'accés a les seves biblioteques

i

als serveis que s'hi ofereixen.
SEGONA. APLIGACIÓ OCU CONVENI
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El present conveni es posarà en pràctica mitjançant la realitzaciÓ de convenis
i/o acords específics entre l'lCUB, mitjançant el MUHBA i l'lCAC, a proposta de
qualsevol de les dues institucions.
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TERCERA. CARACTERíSTIQUES DELS CONVENIS ESPECíFICS
Els convenis específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents:

- Definició de l'objectiu que es persegueix.
- Descripció del programa de treball, indicant la temporalitat i la forma de
seguiment, i especificant quines tasques realitzarà cada una de les parts.
- Relació de les aportacions de recursos humans, materials i econòmics
que durà a terme cada institució.
- Els tècnics o científics designats per cada institució que es
responsabilitzaran del projecte o conveni específic.
- En el cas que es realitzin préstecs d'equips entre els organismes, s'haurà
d'esmentar la data de devolució i el responsable del manteniment,
reparació i/o reposició en el cas de pèrdua o avaria.
- La definició de l'autoria i del sistema d'edició i difusió dels resultats
obtinguts en el projecte o conveni específic.

QUARTA. CARAGTERíSTIQUES DE LES ACTIVITATS ESPECíFIQUES
Les activitats específiques seran:

-

Per dur a terme col'laboracions científiques puntuals en projectes que
impulsin les institucions signants d'aquest conveni.
Per la col'laboració en actes iactivitats de trobades ide difusió científica
que organitzin les institucions signants d'aquest conveni.

En el desenvolupament de les activitats específiques es mantindran sempre la
independència en la organitzacio interna, pressupostària i administrativa de
cadascuna de les institucions signants.
CINQUENA. COORDINACIÓ DEL CONVENI
Per facilitar l'elaboració dels convenis i les activitats específiques, es constituirà

una Comissió de coordinació paritària integrada per la directora de l'ICAC i el
director del MUHBA, o de les persones a qui deleguin, a més d'un representant
de cada part. L'esmentada Comissió es constituirà en el termini de noranta dies
(90), comptats a partir de la data de signatura d'aquest conveni marc.
SISENA. RÈGIM ECONOMIC

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de las entitats
signants. L'ICUB a través del MUHBA ¡ I'ICAC, si escau, hauran de fer una
previsió dins dels seus pressupostos anuals dels possibles compromisos
econòmics que es derivin de la programació de les activitats finalment
convingudes a través de convenis específics.
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SETENA. RÈGIM JURíDIC

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a
la Llei 3011992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú i està exclòs de l'àmbit d'aplicació
de la Llei 3012007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, d'acord amb
l'article 4.1 .c).
VUITENA. DRETS INTEL.LECTUALS I PUBLICACIONS

Els drets intel'lectuals dels resultats de qualsevol treball realitzat en el marc
d'aquest conveni seran propietat del MUHBA durant els dos primers anys.

Els resultats dels treballs seran objecte d'una publicació conjunta entre
ambdues institucions; en el cas que una de les dues institucions vulgui fer una
publicació per separat, caldrà el permís explícit i per escrit de I'altra institució, i
en qualsevol cas caldrà fer constar la coautoria dels treballs.
NOVENA. CAUSES DE RESOLUCIO
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 l'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.
DESENA. RESOLUCIÓ OC CONFLICTES

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que
pugui sorgir sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució
amistosa, els òrgans de I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la
ciutat de Barcelona seran els competents per al coneixement dels eventuals
litigis que sorgeixin entre les parts en I'execució o interpretació del present
conveni.

ONZENA. DURADA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una durada
de quatre anys, renovable automàticament per períodes anuals si cap de les
dues parts no ho comunica per escrit amb sis mesos d'antelació. Aquesta
decisió no afectarà la durada dels convenis específics, que continuaran vigents
segons les dates que tinguin establertes.

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni perduplicat en la data
el lloc esmentats a I'encapçalament.
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Carles Martí i Jufresa
President de l'lnstitut de Cultura
de Barcelona

lsabel noãe oe Llanza
Directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica
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