CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALA
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUiMICA

A Tarragona, 15 de març de 2010

REUNITS

D'una paft,

La 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 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
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.

l, d'altra part,

El Dr. Miquel Àngel Pericàs Brondo, director de l'lnstitut Català d'lnvestigació
Química (lClQ), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec.
L'lnstitut és una fundació constituïda per la Generalitat de Catalunya, amb CIF
G-43619550, amb domicili social a Tarragona, Avinguda dels Països Catalans
16.

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

i
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PRIMER. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un consorci públic que
ha estat creat per desenvolupar la recerca, la formació avançada ila difusió en
el camp de l'arqueologia clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva
geogràfica, que engloba la Mediterrània iel seu entorn, on es desenvoluparen
les cultures clàssiques, com cronològica i ètnica, comprenent les civilitzacions
grega i romana i les dels altres pobles relacionats directament amb aquestes.
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SEGON. Que l'ICAC neix amb la voluntat d'explotar científicament
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culturalment la riquesa considerable del patrimoni arqueològic de Catalunya, i
d'afavorir la col.laboració iles sinergies amb les altres institucions que impulsen
projectes de recerca en el camp d'aquesta disciplina.
TERCER. Que I'lnstitut Català d'lnvestigació Química té per objectiu la promoció
i el desenvolupament de la investigació d'excel'lència, tant fonamental com
aplicada, en les diferents àrees de la química i, en particular, en els camps de la
catàlisis, la química supramolecular i el desenvolupament d'energies
alternatives a les obtenibles de combustibles fòssils, la generació, promoció i
divulgació de la química, la formació de personal investigador i tècnic en el
camp de la química, la transferència de tecnologia cap els sectors industrials

químics i farmacèutic, i la promoció i organrtzació de col'laboracions amb
institucions investigadores dels que el seu camp d'activitat tingui connexió amb
la química, especialment en les àrees de biomedicina, la nanotecnologia, la
ciència de materials i la fotònica.
QUART. Que ambdues institucions consideren necessària la creació d'un espai
de col.laboració comú que integri professionals i investigadors d'ambdues
disciplines i que impulsi projectes de recerca, formació i difusió comuns.

Per tant, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per signar

aquest

document,

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 i l'lnstitut Català d'lnvestigació Química.
En concret, són objectius d'aquest conveni de col'laboració entre les dues
institucions:

-

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 I'accés a les seves biblioteques
i

als serveis que s'hi ofereixen.
SEGONA. APLICACIÓ OCI CONVENI

El present conveni es posarà en pràctica mitjançant la realitzacio de convenis
i/o acords específics entre l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i l'lnstitut
Català d'lnvestigació Química, a proposta de qualsevol de les dues institucions.
TERCERA. CARACTERíSTIQUES DELS CONVENIS ESPECíFICS
Els convenis específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents.
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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
obtinguts en el projecte o conveni específic.

difusió dels resultats

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

-

Tasques que seran simples en
du

la seva execució i breus en la

seva

rada.

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 organització interna, pressupostària i administrativa de
cadascuna de les institucions signants.
CINQUENA. COORDINACIÓ DEL CONVENI

Es crearà una Comissió de coordinació paritària integrada per la directora de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el director de l'lnstitut Català
d'lnvestigació Química, 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.

Aquesta Comissió, entre d'altres funcions, tindrà cura del seguiment d'aquest
conveni marc; proposarà i impulsarà els convenis específics, i en farà el
seguiment posterior; i també aprovarà i coordinarà les activitats específiques.

La pròpia Comissió, un cop establerta, decidirà el seu règim de reunions

i

d'adopció vàlida d'acords.
SISENA. RÈGIM ECONÒMIC

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de las entitats
signants. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i l'lnstitut Català d'lnvestigació
Química, 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.
SETENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ
El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

-
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Mutu acord de les parts.
lncompliment per alguna de les parts
establertes en el present conveni.

de qualsevol de les clàusules

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 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.

VUITENA. RESOLUCIO DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el 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 mitjançant un òrgan
d'arbitratge, la composició del qual s'establirà en el moment que sigui menester.
NOVENA. DURADA DEL GONVENI
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 dels convenis específics, que continuaran vigents segons les dates que
tinguin establertes

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat en la data
el lloc esmentats a I'encapçalament.
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lsabel Rodà de Llanza
Directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica
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Miquel Angel Pericàs Brondo
Director de l'lnstitut Català
d' lnvestigació Química
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