CONVENI DE COL.LABORACIÓ ESPECíFIC ENTRE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA I
L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

A Tarragona, 26 de febrer de 2010

REUNITS

D'una part, el Sr. Francesc Jordana Riba, Director de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació
de Barcelona (EPSEB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), NIF núm. O08.18003F, amb domicili a Barcelona, Avinguda Doctor Marañón, 44-50 ien representació
d'aquesta, en virtut d'allò que disposen els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya,
aprovats pel Decret 22512003, de 23 de setembre.

I d'altra part, Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
(ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren
delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de 2Q02. L'institut és un consorci
integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i el Consell lnteruniversitari
de Catalunya, creat per l'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 i CIF S-4300033-J.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats
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CONSIDEREN

Que ambdues institucions tenen objectius comuns o complementaris en àrees de recerca,
docència i desenvolupament tecnològic, i que, per tant, la col.laboració permetrà aprofitar al
màxim els seus potencials. Que és d'interès positiu la unió i la coordinació de les dues
institucions per tal de sumar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin i
incrementin el benefici mutu.
Per tant, acorden subscriure aquest conveni de col'laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES
PRIMERA. Finalitat de la col.laboració

Aquest conveni de col'laboració té per objecte emmarcar el Projecte de Fi de Carrera (PFC)
dels estudis d'Enginyeria Tècnica en Topografia dels estudiants Emili Asens i Carme Garcia
que ha presentat amb el títol: Aixecament topogràfic i fotogramètric de la part original de
l'amfiteatre Romà de Tarragona.
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SEGONA. Formalització
La descripció i el contingut previst a l'esmentat PFC serà: aixecament topogràfic i fotogramètric
a escala 11100, s'obtindran els plànols de planta i els alçats de la part original de I'amfiteatre
Romà de Tarragona, així com el model tridimensional a padir d'eines fotogramètriques i
topogràfiques. Es lliurarà una còpia en format paper i còpia digitaljuntament amb una memòria
descriptiva dels treballs realitzats.

La relació dels estudiants amb l'institut no té caràcter laboral. L'assegurança escolar cobrirà les
contingències de l'estudiant que du a terme el PFC en les condicions que s'estableixen a les
disposicions legals que la regulen.
TERCERA. Equip humà

Per part de la UPC, la persona responsable de la col'laboració és el professor Felipe Buill
Pozuelo, d'aquesta Escola, que actuarà com director del PFC.

Per part de I'institució, la persona responsable de la col'laboració serà el Sr. Josep M. Puche
Fontanilles, nomenat per I'institut, que actuarà com a cotutor.
Que hauran de vetllar per la seva formació i pel compliment del pla de treball de la proposta
aprovada que hauran de signar conjuntament.
QUARTA. Durada
El present conveni de col.laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una
vigència determinada per la durada del PFC i que en cap cas serà superior a 1 any.

CINQUENA.- Ús de la imatge de la UPC

En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts
l'entitat consideri necessari fer ús dels logotips de I'Escola i de la UPC, haurà de demanar
prèvia autorització a la Universitat, especificant l'aplicació corresponent (sigui gràfica o
electrònica i sobre qualsevol suporl) i el tipus d'ús sol'licitat.
SISENA. Gonfidencialitat
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació següent:

- La que hagin rebut de I'altra part amb motiu del projecte objecte d'aquest conveni i que hagi
estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament i ho puguin
acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al coneixement públic.

- Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte d'aquest conveni.
Per tant, les parts s'obliguen a no difondre la informació confidencial sense el consentiment de
l'altra part, així com a garantir el compliment d'aquesta obligació per part de totes les persones
al seu càrrec que pafticipen en el projecte.

Les parts s'autoritzen recíprocament a donar informació pública de la signatura d'aquest
conveni, amb indicació deltítol, el contingut, el pressupost i el termini de realització.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col'laboració, per duplicat
a un sol efecte.

(s.L*e
r

Francesc
Director
Escola Pol
de

a i Riba

ica Superior d'Edificació
(EPSEB - UPC)

HT=T=
ry

lh!:iii.!l f;¡,:aliì.

cràrsica

lsabel Rodà de Llañ2äu'"f"-oía
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

i

