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CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I SÀP/ENS

A Tarragona, 11 de març de 2010

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 iamb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al director, el
dia '11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci creat per l'Acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de l9 de maig),
amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n iClF S-4300033-J.

l, d'altra part, el Sr. Jordi Creus, director de la revista Sàpiens, en el seu nom i

representació d'acord amb el seu càrrec, amb domicili social a Badalona (08911), al
c/ Corders,22-28 i CIF F- 6Llo+iq?L

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i a
tal efecte

EXPOSEN

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 ila difusió de la civilització icultura clàssiques.

SEGON. Sàpiens és una revista mensual de caràcter divulgatiu sobre temes
d'història de Catalunya i del món. A més, la revista Sàpiens té un especial interès
en la difusió i en la transferència del coneixement.

TERCER. Que ambdues institucions tenen interessos comuns en la difusió en
l'àmbit de l'arqueologia clàssica i el seu patrimoni, i, per tant, desitgen subscriure un
acord que defineixi les fórmules de cooperació entre ambdues institucions i permeti
prendre acords de col laboració específics dels que se'n derivin resultats positius
per a ambdues institucions.

Per tant, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per signar aquest document
acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col'laboració entre I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica ila revista Sâpiens. En concret, són objectius
d'aquest conveni de col laboració entre les dues institucions:



Col'laboració en la elaboració de reportatges de caràcter divulgatiu.
Proporcionar notícies per a les diferents seccions de la revista (actualitat,
agenda o altres seccions)
Oferir assessorament científic als periodistes de la revista.
Suggerir llocs i rutes per a visitar (jaciments, museus, etc).
Col'laborar en visites a llocs patrimonials.
Altres col'laboracions que puguin sorgir.

SEGONA. APLICACIO DEL CONVENI

El present conveni es posarà en pràctica mitjançant la realització d'activitats
específiques entre I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica ila revista Sâpiens, a
proposta de qualsevol de les dues institucions.

TERCERA. CARACTERíSTIQUES DE LES ACTIVITATS ESPECíFIQUES

Les activitats específiques seran:

- Tasques que seran simples en la seva execució ibreus en la seva durada.
- 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 difusió científica que organitzin les

institucions signants d'aquest convent.

En el desenvolupament de les activitats específiques es mantindran sempre la
independència en la organització interna, pressupostària i administrativa de
cadascuna de les institucions signants.

Quan la revista Sâpiens divulgui activitats prèviament acordades amb l'lCAC, aquest
es comoromet a facilitar-li oratuïtament la documentació i l'assessorament necessari

\ per fer-ho.
!

QUARTA.. COORDINACIO DEL GONVENI

Per facilitar el seguiment del conveni, es constituirà una Comissió de coordinació
paritària integrada per la directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica iel
director de la revista Sâpiens, 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 Acord Marc.

CINQUENA.. RÈGIM ECONÒMIC

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de las entitats
signants. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i la revista Sàpiens, 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 les activitats específiques.
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SISENA.. 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 oresent conveni.
- Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o

dificultin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a I'altra part amb antelació suficient mitjançant
denú ncia.

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.

SETENA.. RESOLUCIO DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació iel compliment
d'aquest conveni marc seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos
possible, aquestes es comprometen a la mediació abans d'iniciar qualsevol
reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

VUITENA.. 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. Aquesta decisió no afectarà la durada de les
activitats específiques, que continuaran vigents segons les dates que tinguin
establertes.

l, com a prova
lloc esmentats a I'encapçalament.

de conformitat, signen el present conveni per duplicat en la data iel
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lsabel Rodà de
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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