CONVENI ESPECIFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALA
D'INVEST¡GACIÓ OUÍMICA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA GLÀSSICA
A Tarragona, 15 de març de 2010
REUNITS

D'una part,

El Dr. Miquel Angel Pericàs Brondo, director de l'lnstitut Català d'lnvestigació Química

(lClO), 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 Pa'isos Catalans 16.
l, d'altra part,

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 de2002. L'lnstitut és
un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, 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 iClF S4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar

el present conveni i a tal

efecte
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EXPOSEN

Que l'lnstitut Català d'lnvestigació Química té per objectiu la promoció iel

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 itècnic en el camp de la química, la transferència de tecnologia cap

industrials químics i farmacèutic, i la promoció i organització de
col.laboracions amb institucions investigadores dels que el seu camp d'activitat tingui

els sectors

connexió amb la química, especialment en les àrees de biomedicina, la nanotecnologia, la
ciència de materials i la fotònica.

Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un consorci públic que ha estat creat per
desenvolupar la recerca, la formació avançada i la 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. L'ICAC neix amb la voluntat d'explotar
científicament i culturalment la riquesa considerable del patrimoni arqueològic de
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Catalunya, i d'afavorir la col.laboració i les sinergies amb les altres institucions que
impulsen projectes de recerca en el camp d'aquesta disciplina.
Per tot l'exposat anteriorment les parts acorden el present conveni específic a l'ernpara
del Conveni Marc de Col.laboració signat amb data 15 de març de 2010, d'acord amb les
següents

CLAUSULES

PRIMERA.- Que mitjançant el present conveni específic es pretén començar a
desenvolupar les clàusules d'aquest Conveni Marc de Col'laboració, segons les seves
clàusules primera i quarta.
SEGONA.- Que, en concret, en les seves clàusules primera i quarta diu el següent: "són
objectius d'aquest conveni de col.laboració entre les dues institucions la col'laboració en
programes i projectes de recerca" i "les activitats específiques seran per dur a terme
col.laboracions científiques puntuals en projectes que impulsin les institucions signants
d'aquest conveni".

TERCERA.- Que, en virtut de I'exposat en aquestes clàusules, l'ICAC autoritza als
investigadors que es relacionen a continuació a realitzar estades a l'lClQ, en qualsevol
moment i pel temps que ambdues institucions estimin oportú, per a portar a terme
mesures d'unes ceràmiques al difractòmetre de pols de I'lClQ:

-

Marie Albéric, estudiant d'Erasmus d'Enginyeria Química de la URV i l'lCAC.

-

Ana Domènech de la Torre, geòloga i tècnica de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics
de I'ICAC.

- Aureli Àlvarez Pérez, geòleg i assessor científ ic de la Unitat d'Estudis
Arqueomètrics de l'lCAC.

QUARTA.- Que, per part de l'lClQ, el seu perso
donarà una formació mínima als investigador
preparació de mostres, utilització del difractòm
utilitzant una base de dades de l'lClQ.
CINQUENA.- Que, una vegada finalitzada la esmentada formació, els investigadors de
l'ICAC realilzaran el seu treball sota la supervisió del personal de la Unitat de Difracció de
Raigs X de l'lClQ.

SISENA.- 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 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.
SETENA.- Les qüestions litigioses, que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
d'aquest conveni específic, seran resoltes d'acord amb el procediment establert a la
vuitena clàusula del Conveni Marc per a aquestes qüestions'
VUITENA.- El present conveni específic té efectes des de la data de la seva signatura i
tindrà vigència fins al moment que s'hagi resolt l'objecte del conveni o bé que aquest sigui
denunciat per alguna de les parts signants.

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

Miquel Angel Pericàs Brondo
Director de I'lnstitut Català
d' I nvestigació Química

