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Tarragona, 1 d'octubre de 2O!2

REUNITS

D'una part, el Dr. Francesc Xavier Grau iVidal, Rector Magnífic de la Universitat
Rovira i Virgili (d'ara en endavant URV), en virtut del seu nomenament pel Decret
65/20L0, de 18 de maig (DOGC 5634, de 21 de maig de 2010), que representa
aquesta institució d'acord amb les competències que preveu l'article 66 de I'Estatut
de la URV, aprovat pel Decret 2O2/2OO3, de 26 d'agost (DOGC 3963, de B de
setembre de 2003) i modificat per l'Acord GOV/23/2072, de 27 de març (DOGC
6100, de 2 d'abril de 2012). La Universitat va ser creada per la Llei 36/1991, de 30
de desembre, DOGC núm. 1541, de 15 de gener de 1992, amb domicili al carrer de
l'Escorxador, sf n, codi postal 43003 de Tarragona, iel seu NIF és Q-9350003-4.

I de l'altra, la Dra.

Isabel Rodà de Llanza, directora de l'Institut

Català

d'Arqueologia Clàssica (iCAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat,
d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de
Direcció de l'Institut al director, l'11 d'abril de 2OO2. L'Institut 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 i CIF S-4300033-J.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i
tal efecte

a

MANIFESTEN

PRIMER. Que en data 9 de març de 2000 es va signar el conveni de col'laboració
entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira iVirgili per constituir el
Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica. L'ICAC té per finalitat la recerca, la
formació avançada ila difusió de la civilització icultura clàssica, mitjançant la
col'laboració iles sinergies amb les altres universitats iinstitucions de recerca de
Catalunya amb I'objectiu de ser un referent científic internacional en aquest àmbit.
SEGON. Que amb data de 29 d'abril de 2003 es va signar el conveni entre la
Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a l'adscripció
de I'ICAC a la URV com a institut universitari de recerca. Aquesta adscripció va ser
aprovada per Ordre UNI/485/2003, de 2l de novembre, del Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
TERCER.- Que en l'àmbit de relació entre la URV i I'ICAC hi ha personal docent i
investigador de la URV que pot contribuir al desenvolupament de les activitats
científiques de l'ICAC.

QUART.- Que amb data 26 de febrer de 2009 el Consell de Govern de la URV va
aprovar un marc per regular les diferents relacions entre la Universitat iels instituts
de recerca iels centres tecnològics per a I'adscripció del personal docent i
investigador als susdits instituts i centres.

CINQUÈ.- Que l'article 17.2 de la Llei 74/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la
innovació i la tecnologia estableix que "Las lJniversidades públicas, los Organismos
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, los Organismos
de investigación de otras Administraciones Públicas y los centros del Sistema
Nacional de Salud o vinculados o concertados con éste, podrán autorizar la
adscripción del personal investigador que preste servicios en los mismos a otros
agentes públicos de investigación, y a otros agentes privados sin ánimo de lucro
que sus órganos de gobierno tengan participación de aquellas instituciones
públicas. Asimismo, podrán autorizar la adscripción de personal investigador
procedente de otros agentes públicos de investigación. En ambos casos el objeto de
la adscripción será la realización de labores de investigación científica y técnica,
desarrollo tecnológico, transferencia o difusÌón del conocimiento, o de dirección de
centros de investigación, instalaciones científicas o programas y proyectos

científicos, durante el tiempo necesario para la ejecución del proyecto de
investigación, y previo informe favorable del organismo de origen y de acuerdo con
lo que los estatutost en sLt caso, establezcan respecto al procedimiento y efectos de
la adscripción".

SISÈ.- Que amb data 23 d'abril de de 2OI2 es va signar un contracte programa
entre la Universitat Rovira iVirgili il'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al
període de 201I a 2OI4 en el qual ambdues institucions estableixen el programa de
places vinculades i sufragades per ambdues institucions i els objectius que es
proposen assolir.

SETÈ.- Que en el Consell de Direcció de l'ICAC de data 25 de setembre de 2012
aprovar la proposta de nomenar com a subdirector de l'iCAC el Dr, Joaquín Ruíz
Arbulo Bayona, catedràtic d'Universitat del Departament de Història i Història

va
de
de

I'Art de la URV. El Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona és especialista en Arqueologia
Clàssica, té experiència en gestió d'activitats de recerca i, per tant, es considera
que és una persona adient per realitzar la tasca de subdirecció de l'ICAC.
Per tant,

ACORDEM

1. El rector de la URV autoritza el Dr, Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona, catedràtic
d'Universitat de la URV, a dur a terme les tasques de subdirecció de I'ICAC durant
dos anys, a comptar des de l'1 d'octubre de 2012.
2. En cas que les tasques del Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona a l'ICAC comportin
una reducció de la dedicació a les activitats docents en el Departament d'Història i
Història de l'Art de la URV, I'ICAC i la URV acordaran una compensació econòmica i
se signarà una addenda al present conveni que reguli les condicions de la reducció i
l'abonament.

3. En el marc de la dedicació acadèmica global que regeix la URV, regulada per la
normativa del Pacte de Dedicació, les tasques que desenvolupi el Dr. Joaquín Ruíz
de Arbulo Bayona com a subdirector de l'ICAC, tant en interès de la Universitat com

del mateix ICAC, tindran la consideració d'autorització específica d'activitat que la
URV concedeix al Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo Bayona i tindrà un reconeixement d'1
Unitat d'Activitat Acadèmica per any.

4.

Aquest conveni serà renovable en les condicions que pertoquin,

si així

ho

acorden les parts,

5. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de
l'execució o interpretació del present conveni, les parts ens comprometem a

resoldre-ho, sempre que sigui possible, de manera amistosa. En cas contrari, les
parts ens sotmetrem a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de
Tarragona,

I en prova de conformitat,

ambdues parts signem aquest conveni per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Per part de la URV

Per part de l'ICAC

Dr. Francesc Xavier Grau i Vidal

Dra. Isabel Rodà de Llanza

Rector

