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CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L'INSTITUT CATALA
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I LEICA GEOSYSTEMS

Barcelona, 03 de juny de 2013

REUNITS

D'una banda, el Dr. Josep Manel Ricart Pla, vocal del Consell de Direcció de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i d'acord amb les
competències autoritzades pel Consell de Direcció, del dia 10 de desembre de
2012, segons el que estableix I'art. 11 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb
domicili social a Tarragona (43003), Pl. d'en Rovellat, s/n i CIF 5-4300033-J.

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

MANIFESTEN

l.- Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre de recerca públic
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 i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

Que I'ICAC té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com
a centre de recerca, i li és d'aplicació el règim jurídic establert al capítol lV títol
ll de la Llei712011, del 27 dejuliol, de mesures fiscals ifinanceres, la disposició
addicional vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la
Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

ll.- Que Leica Geosystems és una empresa que ofereix productes iserveis que
ajuden a capturar, analilzar i presentar informació espacial amb precisió.

lll.- Que en el marc de la col'laboració prevista per les parts, ICAC iLeica
Geosystems, s'identifica l'existència de possibles sinèrgies en els serveis que
poden oferir respectivament.

A I'ICAC li interessa els serveis de Leica Geosystems i té la intenció de
promoure accions conjuntes.

L'lnstitut també creu convenient rebre el suport tècnic de Leica així com
informació de les condicions preferents i ofertes especials per part de Leica
Geosystems.
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lV.- Que ambdues parts tenen interessos comuns en la documentació gràfica, i,
per tant, desitgen subscriure un acord marc que defineixi les fórmules de
cooperació entre ambdues institucions i permeti prendre acords de col'laboraciÓ
específics de les quals se'n der¡vin resultats positius per a ambdues institucions.

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

CLAUSULES

Primera.- Objecte del Conveni.

L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col'laboració entre les entitats
signants en relació amb la incorporació de les noves tecnologies
desenvolupades per Leica Geosystems en la documentació gràfica que du a
terme l'lCAC.

Segona.- Desenvolupament del Conveni i Obligacions de /es parts.

1. Leica Geosystems oferirà a ICAC

Aplicació de preus segons el Programa Educacional de Leica
Geosystems
Descompte del 20 o/o Leica Campus. Programa formatiu per a
clients

o Disposició Format Leica Campus a l'ICAC per la organització de
formacions al col'lectiu de professionals de l'Arqueologia

o 1 Jornada Laser Scanner, per 2 projectes anuals
o Preus especials als lloguers rutinaris durant l'any
o Donar assessorament en temes tècnics de la competència de

Leica Geosystems
o lnformar a I'ICAC de les novetats i millores en l'instrumental i el

sofware

També es podrà col'laborar per l'organització d'actes conjuntament entre
ICAC i Leica Geosystems.

2. Així mateix, ICAC farà difusió del present conveni :

o Publicant via web la signatura del present conveni
o D'altra banda, donarà a conèixer aquest acord de col'laboració en

el seu butlletí electrònic que està adreçat a la comunitat científica i

a les institucions que vetllen pel patrimoni cultural
o A les formacions, cursos, jornades, etc. que hi participi l'tCAC en

matèria d'especialistes amb la documentació gràfica, donarà a

conèixer la tecnologia amb la que Leica col'labora amb l'ICAC.
(Hardware, software, imatges, "cases studys", etc.

o Notes de premsa dels projectes on es treballi amb material Leica
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Tercera.- Règim economic i comissió de seguiment

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats
signants i es crearà una Comissió de seguiment paritària integrada per ambdues
parts que tindrà cura del compliment d'aquest conveni.

Quarta.- Vigència del Conveni.

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una durada
de tres anys, renovables automàticament si cap de les dues parts no ho
comunica per escrit amb sis mesos d'antelació.

Cinquena.- Causes de resolució

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 present 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 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.

Sisena.- Resolució de conflictes

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.

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat en la data i

el lloc esmentats a I'encapçalament.

Jaime Fe¡¡ández
Director Regional EMEA Sud
Leica Geosystems

Vocal del Consell de Direcció de I'ICAC
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