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CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I LEICA GEOSYSTEMS PER DUR A TERME UN CURS

DE ¿ÂSER ESCA,VER TERRESTR E I MULTIESTAaII EN ARQUEaLIGIA I
PATRIMONI

Tarragona, 29 de Maig de 2014

D'una banda, el Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, director 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 creat per I'Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya, de2 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

I de l'altra, el Sr. Jaime Fernández Cruillas, Director Regional EMEA Sud de Leica
Geosystems, en el seu nom i representació, amb domicili social al C/ Nicaragua 46, 2a
planta, de Barcelona (08029) i amb CIF 8-61395497

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

MANIFESTEN

Primer. Que el dia 3 de juny de 2Q13 ambdues parts varen signar un conveni de
col'laboració amb I'objectiu d'establir el marc de col'laboració entre ambdues entitats en
relació a la incorporació de les noves tecnologies desenvolupades per Leica Geosystems
en la documentació gràfica que du a terme I'ICAC.

Segon. Que en la clàusula segona s'estipula que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i

Leica Geosystems podran col.laborar en I'organització d'actes conjunts.

Tercer. Que ambdues parts tenen la voluntat d'organitzar un curs de Làser escàner
terrestre i Multiestació en arqueologia i patrimoni arquitectònic.

En conseqüència, i per tal d'establir la col'laboració referida, subscriuen el present
conveni atenent a les següents

CLÀUSULES

Primera. L'objectiu d'aquest conveni és l'organització del "Curs de Làser escàner i

Multiestació en arqueologia i patrimoni arquitectònic", per a un màxim de 30 participants,
4 a la seu de l'lnstitut Català d'Arqueologia
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Segona. Per dur a terme aquest objectiu les entitats signants del conven¡ podran
comptar amb la col'laboració d'altres institucions o ent¡tats.

Tercera. Leica Geosystems es compromet a:

1. Organitzar la reunió conjuntament amb l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

2. Assumir la secretaria i la gestió de les inscripcions

3. Aportar I'instrumental i el professorat

4. La cessió temporal del software a utilitzar i ajudarà a la seva instal'lació

Quarta. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet a:

1. Assumir I'organització conjuntament amb Leica Geosystems dels curs esmentat
anteriorment que coordinarà el Sr. Josep Maria Puche Fontanilles, cap de la Unitat
de Documentació Gràfica de l'ICAC

2. La participació del Dr. Josep Maria Macias Solé, investigador de I'lCAC, que
impartirà una xerrada sobre el marc històric i patrimonial de la zona on es duran a
terme les pràctiques

3. La participació del Sr. Josep Maria Puche Fontanilles, cap de la Unitat de
Documentació Gràfica de l'lCAC, que impartirà una xerrada sobre els objectius
científics i patrimonials que es volen assolir i una sessió pràctica sobre el post-
procés i la generació de resultats

4. Aportar la sala d'actes de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per dur a terme
les sessions anteriorment citades, d'acord amb el que estableix la clàusula sisena
d'aquest conveni

5. Gestionar els permisos necessaris al Museu d'Història de Tarragona per poder
efectuar les pràctiques del curs en la muralla de Tarragona, tram Torre de
Minerva.

Ginquena. L'import de la matrícula del curs serà de 200€, més lVA, i el cobrarà Leica
Geosystems. Els membres de l'Associació d'Arqueòlegs de Catalunya (Ad'AC) ide I'ICAC
gaudiran d'un descompte del 20% a l'import de la matrícula. Si se supera el nombre de
15 inscrits, Leica Geosystems atorgarà la matrícula gratuÏta a 3 persones a petició de
I'lcAc.

La matrícula dóna dret als esmorzars dels dies 26 i 27 i al dinar del dia 27, tots ells del
mes de juny. Cada alumne haurà de portar el seu ordinador per seguir el curs.

Sisena. La cessió de la Sala d'actes de I'ICAC amb el seu equipament i el suport tècnic
corresponent serà gratuÏta sempre que no se superi el nombre de 15 matriculats. Superat
aquest nombre, I'ICAC facturarà a Leica Geosystems la cessió de la sala. L'import
d'aquesta cessió serà igual al 50o/o de la suma de les quantitats ingressades per les
matrícules 16 i següents,

dels canals habituals emprats per I'lnstitut
bé es comptarà amb la col'laboració de

C) per aquests menesters.



En la promoció i difusió del curs (programes, notes de premsa, cartells, etc) haurà
d'aparèixer els logotips de les dues institucions que signen aquest conveni, respectant en
tot cas les directrius d'imatge que s'indiquin per part de cadascuna d'elles. En aquest
sentit, l'ICAC i Leica Geosystems assumiran el compromís de compartir la presència
institucional a tots els documents. A aquests efectes els respectius logotips figuraran de
la mateixa forma en els suports materials que s'editin o difonguin per publicitar el curs.

Vuitena. Les parts s'obliguen a donar compliment a totes i cadascuna de les obligacions
que imposi la normativa vigent sobre protecció de dades, en especial a les de caràcter
personal a les quals ambdues parts tinguin accés en virtut d'aquest conveni, d'acord amb
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Novena. Aquest conveni tindrà la durada de 3 mesos o el temps que requereixi la
consecució dels objectius marcats.

Desena. 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 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.

Onzena. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
d'aquest conveni 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.

signen el present conveni per duplicat en la data i el lloc

Leica Geosystems lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

l, com a prova de conformitat,
esmentats a I'e4capçalament.

Joan Gómez Pallarèi


