
CONVENI MARC PER LA COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITI.]T CATAI,À
D'AReuEoLocIA cLÀssICA I L'INSTITLIT cARTOcnÀplc DFt

cATALUNyA EN nlnrÈntn D'INFoRMn<:tti <;Ro<;nÀFICA

Barcelona, a 5 de juny de 201 3

REUNITS

D'una part, El Dr. Josep Manel Ricart i Pla, vocal del Consell de Direcció de I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i d'acord amb les competències

autoritzades pel Consell de Direcció, del dia l0 de desembre de 2012, segons cl c¡uc

estableix l'art. 1 1 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya, amb domicili social a 'farragona, plaça d'en
Rovellat. s/n i CIF S-4300033-J.

De l'altra part, I' INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALLINYA (en endavant, ICC),
entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a l'ordenament jurídic privat i regulada per

la Llei 1612005, de27 de desembre, de la informació geogràfica i de l' Institut Cartogràfic
de Catalunya, amb domicili al Parc de Monduïc de Barcelona i NIF Q-0840005-C;
representat en aquest acte pel seu Director, el Sr. Jaume Miranda i Canals, nomenat

midançant Decret 49911983, de 28 d'octubre, publicat en el DOGC número 385, de 30 de

novembre de 1983 i en virtut dels poders atorgats pel Consell Rector d'aquest Organisme
en data 19 de juny de 1988 davant el Notari de Barcelona, Sr. José Francisco Cueco

Mascarós, amb número de protocol2614.

L' ICAC i I'ICC (en endavant les Parts), en la representació que ostenten, tenen i es

reconeixen capacitat legal prou i suficient per a concloure aquest acte.

MANIFESTEN

I. Que I'ICAC és un centre públic de recerca creat per la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de

Catalunya, que té com a finalitat la recerca,la formació avançada i la difusió de la
civllització i cultura clàssiques.

Que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssicatéla consideració de centre de recerca

de Catalunya, identificat com a centre CERCA, i li és d'aplicació el règim jurídic
establert al capítol IV del títol II de la Llei 7l20ll, del27 de juliol, de mesures

fiscals i financeres, la disposició addicional vuitena d'aquesta Llei, i la resta de

normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

Que l'àmbit de coneixement de I'ICAC és l'Arqueologia Clàssica en un sentit
ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica (l'arc mediterrani i l'entorn on es van
desenvolupar les cultures clàssiques), com cronològica (comprenent les

civilitzacions grega i romana, i els altres pobles relacionats directament amb

I

aquests).



II I.

ry.

Que el territori català és notablement ric pcl que fä a restes arqucològiclucs dc

I'antiguitat. Aquesta riquesa arqucològica requereix, lògicamcnt, un

desenvolupament adequat de les tasques do rcccrca indispensables per al scu cstudi,
interpretació i explotació cultural. Per lbr aquestes tasques es prccisa d'una
cartografia i informació geogràfica adequada.

Que l'lCC compta amb una llarga tradició d'cstudi del territori i la geografìa.

V. Que es voluntat de I'ICC mantenir i incrementar al màxim la qualitat dc la
producció i la generació de coneixement gcogràfic i cartogràfic fent scrvir noves

tecnolopies.

Que entre les funcions de I'ICC destaquen:

Dur a terme les cobertures d'imatge mètrica aèria del territori de Catalunya, amb

sensors actius i passius, i mantenir aquests sensors i les bases de coneixement i
d'informació necessàries per atractar les dades geogràfiques i temàtiques produïdes

per la teledetecció aeroespacial.
Establir i mantenir les bases de dades cartogràfiques i les sèries cartogràfiques que

en deriven.
- Organitzar, dur a terme, dirigir, tutoritzar i elaborar programes de recerca,

d'innovació i de formació cientíhca i tècnica en els àmbits propis de la seva

actuació, per si mateix o en col'laboració amb altres entitats i organismes.

VII. Que I'ICC disposa de càrmeres digitals, d'un sensor tèrmic, d'un sensor Lidar i d'un
sensor multiespectral, tots ells de la seva propietat, els quals pot embarcar en les

seves aeronaus amb l'objectiu de captar informació del tenitori.

Vm. Que al setembre de 2010 I'ICAC i I'ICC ja varen signar un conveni de col'laboració
amb l'objectiu de la cessió d'ús d'informació geogràfica, per part de I'ICC a

I'ICAC, per a la seva utilització en la rcalització d'un estudi pilot
d'arqueomorfologia de la zona de I'Alt Empordà. Aquesta informació va ser de

gran utilitat per a l'ICAC.

Que les Parts consideren altament positiva les cooperacions dutes a terme en el
passat i mostren interès en col'laborar en diferents àmbits.

Per tot el que s'ha expressat hns ara, i d'acord amb el que està previst a la Llei
3011992, de 26 de novembre, el règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú i en la LIei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic
i procediment de les administracions públiques a Catalunya, ambdues parts es

reconeixen capacitat jurídica suhcient per signar aquest document, i acorden les

sesüents:

u.

IX.

X.



CLAUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni marc

,iEs objecte del present conveni establir el

l'ICAC, per realitzar les actuacions d'interès
les seves competències.

marc general de col'laboració cntrc I'ICC i

comú que es determinin, sempre en l'àmbit de

f,es bases d'aquesta col'laboració es centren en el subministrament d'informació geogràfica

i cartogràhca, adquisició de dades, geodèsia, aerotriangulació, fotogrametria, ortof'oto,

cartograf,ra, formació, assistència tècnica, i recerca de nous usos, relacionats amb l'anàlisi i

interpretació de dades arqueològiques, de la informació enregistrades amb els diferents
sensors de l'ICC.

SEGONA.- Actuacions concretes

Les actuacions concretes que siguin objecte de col'laboració seran concertades mitjançant
la signatura dels corresponents convenis particulars de desenvolupament (Convenis

Específics) entre I'ICC i I'ICAC. Aquests convenis Específics estaran subjectes a les

norrnes del present Conveni Marc, i també a les normes en els mateixos s'acordin.

Els Convenis Específics consideraran els següents aspectes:

a. Objecte del Conveni Específic.
b. Productes i/o actuacions a desenvolupar.
c. Distribució de responsabilitats i treballs de les Parts.

d. Plantejament temporal de les actuacions.
e. Règim de propietat i ús dels resultats.
f. Disponibilitat de recursos econòmics per poder fer front a les obligacions

adquirides.
g. Vigència.
h. Resolució.

TERCERA. Contraprestació econòmica

El règim de contraprestacions econòmiques que puguin sorgir entre les Parts, si n'hi ha, es

determinarà en cadascun dels Convenis Específics. La quantitat serà f,rxada en funció del
cost de l'assistència tècnica o dels serveis prestats en cada cas.

QUARTA. Propietat de la informació

Ambdues parts podran tenir accés a la informació obtinguda per l'aplicació del present

Conveni Marc i dels Convenis Específics. En cap cas, però, aquesta informació podrà ser

cedida parcial o totalment a tercers, ni ser reutilitzada per a hns diferents als que

expressament es pactin.
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CINQUENA. Vigència del Conveni

El present conveni entrarà en vigència a partir dc la scva signatura i tindrà una durada dc cinc

anys. A partir d'aleshores, el termini es prorrogar¿\ automàticament per períodcs addicion¿rls

de dos anys consecutius, excepte si es resol amb anterioritat a allò disposat en aquesta

clàusula. No obstant això, les Parts podran denunciar el present Conveni, en qualsevol

moment i per qualsevol motiu, adreçant un preavís pcr escrit a I'altra Part amb una antclació

de sis (6) mesos a la data de finalització del període principal o de qualsevol dc les

pròrrogues.

En qualsevol cas, la seva durada sempre tindrà vigència per cobrir el desenvolupament de

qualsevol conveni específic derivat, com a termini excepcional si es decideix no prorrogar-lo

i el venciment del conveni marc és anterior al de l'específic en qüestió.

SISENA. Comissió de Seguiment

Per facilitar l'elaboració dels convenis es constituirà una Comissió de Coordinació paritària
integrada per la directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el director de

l'lnstitut Cartogràhc de Catalunya, o de les persones a qui deleguin, a més d'un
representant de cada part. L'esmentada Comissió es constituirà en el termini de 90 dies,

comptats a partir de la signatura d'aquest acord marc.

Aquesta Comissió, entre d'altres funcions, tindrà cura del seguiment d'aquest conveni,
proposarà i impulsarà els convenis específics i en farà el seguiment posterior.

La pròpia Comissió un cop constituida, decidirà el seu règim de reunions i d'adopció vàlida
d'acords.

SETENA. Tractament de dades personals

Les parts s'atorguen mútuament llur consentiment exprés perquè les seves dades personals,

tant les que consten al present conveni, com les que, derivades del mateix, anibin als seus

respectius htxers, siguin tractades com conespongui i determini la normativa legal vigent en

cada moment, amb l'objectiu i finalitat d'obtenir una correcta execució d'aquest conveni.

Ambdues parts han apor|at de manera voluntàrria les seves dades personals necessàries per a
la formalització dels present conveni; i podran sol'licitar i obtenir la rectificació de les

mateixes si aquestes són errònies, prèvia la presentació dels documents que justifiquin llur
realitat.

Aquesta autoritzacio no interfereix sobre I'obligació de les parts a guardar secret i a no

divulgar les informacions de tota nahrralesa o els resultats obtinguts per l'execució del
conveni.

VUITENA. Règim jurídic

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la Llei



3011992 de26 de novembre i a la Llei 2612010 dc 3 d'agost, anteriorment csmcntadcs,

NOVENA. Causes de resolució

El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

- Mutu acord de les parts
- Incompliment per alguna de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o

dificultin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui comunicada
per escrit al'altrapart amb antelació suficient midançant denúncia.

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels respectius

compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

DESENA. Qüestions litigioses

Les parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol diferència que pugui sorgir
sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució amistosa, I'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el coneixement dels eventuals

litigis que sorgeixin entre les parts en I'execució o interpretació de l'esmentat conveni

I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, les dues

parts aquí presents s'afrrmen i ratif,rquen en el seu contingut i signen el present conveni marc

de col'laboració per duplicat en el lloc i la data que figuren en l'encapçalament.
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AGÐ
Jaume Miranda i Canals
Director
Institut Cartogràfic de Catalunya

!ut Català
Âiq-ueotogia Ctàss¡ca

Josep Manel Ricart Pla
Vocal del Consell de Direcció
Institut Català d'Arqueolo gia Clàssica


