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REUNITS

Reunits, d'una part, el Dr. Lluís Arola i Ferrer, en representació de la Universitat
Rovira i Virgili (en endavant, URV) com a rector de l'esmentada Universitat, amb
domicili al c/ de l'Escorxador, s/n, de Tarragona, i CIF Q-9350003-4,

l, de I'altra, el Dr. Josep Guitart i Duran, director de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (en endavant, ICAC), en virtut del seu nomenament efectuat en sessió del
Consell de Direcció de l'lnstitut esmentat, del dia 11 d'abril de 2002, i d'acord amb
la delegació de funcions del Consell, previstes als Estatuts, que li foren
encarregades per aquest òrgan directiu en la sessió anteriorment esmentada.
L'lnstitut té el domicili a la plaça d'en Rovellat, s/n, de Tarragona, i el seu CIF és
s-4300033-J.

Les parts es reconeixen plena capacitat per efectuar aquest acte i

EXPOSEN

Primer.- Que el 9 de març de 2000 la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Comissionat per a Universitats i Recerca, i la URV, van signar un conveni de
col'laboració per constituir el consorci lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, com
un centre de recerca, de formació avançada i de difusió de la civilització i cultura
clàssiques. Que per Acord de 2 de maig de 2000, el Govern de la Generalitat
aprovà la constitució del consorci lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC).
Aquest acord fou publicat al DOGC núm.3143 de 19 de maig de 2000, juntament
amb els seus Estatuts.

Segon.- Que en data 29 d'abril de 2003 es va signar un conveni entre ambdues
institucions per a l'adscripció de I'ICAC a la URV com a institut universitari de
recerca, a l'empara de I'article 10 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, i de l'article 23 de la Llei 112003, de 19 de febrer, d'universitats
catalanes.

Tercer.- Que la URV vol fer coherent i compatible l'impuls als centres de recerca
en què participa i que estan emmarcats en els àmbits prioritaris fixats en seu Pla
Estratègic de Recerca amb el suport que poden legítimament reclamar els
professors i investigadors de la URV que, amb la qualitat i visibilitat requerides,
treballin en línies que pa'cialment o totalment s'inscriguin en l'àmbit de treball
d'aquests centres de recerca. Aquesta compatibilitat implica, de fet, la
formalització d'un marc de relació entre aquests centres i la URV. Així, doncs, els
òrgans de govern de la URV han cregut convenient definir una política de suport
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diferencial per a les línies de recerca de la URV que també es desenvolupen
totalment o parcialment dins els projectes científics dels centres de recerca en què
participa.

Quart.- Que la URV i I'lCAC, en col'laboració amb la UAB,'impartiran a partir del
proper curs 2006-2007 un Programa Oficial de Postgrau en Arqueologia que té el
seu fonament últim en la tasca de recerca que porten a terme els seus professors i

investigadors.

Cinquè.- Que la URV i l'ICAC consideren que la signatura d'un conveni de
cooperació entre ambdues institucions permetrà obtenir la coherència anteriorment
esmentada, optimitzar la gestió dels recursos disponibles i plantejar nous objectius
i reptes a mitjà i llarg termini, en una perspectiva integrada de les activitats en
l'àrea de coneixement de l'arqueologia clàssica, considerada com a prioritària pels
òrgans de govern de la universitat.

Sisè.- Amb base a aquests antecedents, subscriuen el present conveni de
cooperació amb les següents

CLÀUSULES

Primera.- Els objectius d'aquest conveni de cooperació són:

1) lmpulsar programes i projectes de recerca conjunts en l'àmbit del
coneixement de l'arqueologia i la cultura clàssiques. L'àmbit d'estudi
comprendrà les civilitzacions grega i romana, així com els altres pobles
relacionats directament amb aquestes.

2) Maximitzar el retorn de l'activitat científica de I'ICAC
universitària de la URV.

3) Assegurar que la recerca en l'àmbit de coneixement de
cultura clàssiques es projecti en el Programa Oficial
Arqueologia Clàssica.

a la comunitat

l'arqueologia i la
de Postgrau en

4) Promoure la vinculació del personal docent i investigador entre ambdues
institucions.

Segona.- El personal docent i investigador esmentat a la clàusula primera podrà
tenir la consideració d'investigador adscrit a l'ICAC i els programes i projectes
corresponents seran a tots els efectes programes i projectes conjunts (URV-ICAC).

Tercera.- Aquest conveni de cooperació no modifica els acords vigents signats
entre la URV ¡ l'|CAC, conjuntament amb d'altres institucions, en relació amb el
Programa de Postgrau en Arqueologia.

Quarta.- La URV es compromet a participar econòmicament en el finançament de
l'ICAC i aquest, d'acord amb la seva política científica aprovada en el Consell de
Direcció que compta amb la participació de la URV, es compromet a revertir
I'aportació econòmica rebuda per desenvolupar programes i projectes de recerca
comuns que incorporin personal docent i investigador de la URV. Aquests acords
poden prendre la forma c,ue convingui més al projecte de col'laboració que es
defineixi en cada cas.
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Cinquena.- Per assolir aquests objectius, s'estableixen les següents línies
d'actuació:

Primera línia d'actuació: Emprendre, en el marc de les línies de recerca de
l'lCAC, programes i projectes de recerca amb la participació de personal docent o
investigador de la URV. Per impulsar aquesta línia d'actuació, se signaran
convenis específics entre les institucions signants d'aquest contracte. Els convenis
específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents:

a) Definició de l'objectiu que es persegueix.
b) Descripció del programa de treball, indicant-ne la temporalitat i la forma de

seguiment.
c) Responsable o responsables científics o tècnics que hauran de tenir cura

del projecte concret.
d) Aportació dels recursos humans, materials i econòmics de cada organisme

per a cada exercici pressupostari, amb la indicació de la unitat interna que
canalitza i es responsabilitza del projecte.

e) En el cas que es preveiés finançament exterior, caldrà especificar-ne la
distribució i el destí dels béns inventariables que s'hagin adquirit amb
aquest finançament.

f) En el cas què es faci préstec de material entre ambdues institucions, se
n'haurà de fer constar la data de devolució.

Segona línia d'actuació: Promoure publicacions i organitzar seminaris o reunions
científiques que donin visibilitat a les recerques impulsades d'acord amb la primera
línia d'actuació d'aquest conveni. Per impulsar aquesta línia d'actuació, se
signaran convenis específics entre les institucions signants d'aquest contracte. Els
convenis específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents:

a) Definició de l'objectiu que es perseguetx.
b) Descripció del programa de treball, indicant-ne la temporalitat i la forma de

seguiment.
c) Aportació dels recursos humans, materials i econòmics de cada organisme

per a cada exercici pressupostari iamb la indicació de la unitat interna que
canalitza i es responsabilitza de l'actuació.

d) Responsable o responsables científics o tècnics, que tindrà cura de l'edició
de la publicació o de l'organització del seminari o la reunió científica
corresponent.

Tercera línia d'actuació: Establir llocs de treball vinculats entre ambdues
institucions. Amb aquesta línia d'actuació es pretén la vinculació de professors de
la URV en la recerca de I'ICAC i la participació d'investigadors de I'ICAC en la
docència de la URV com una mesura que afavorirà les sinergies en l'àrea de
coneixement de l'arqueologia clàssica al campus de la universitat. Per
desenvolupar aquesta línia d'actuació, s'instrumentarà alguna de les opcions
següents:

1) La URV ¡ l'ICAC podran presentar ofertes púþliques de contractes
laborals amb dedicació parcial a cadascuna de les institucions que
sumades representin una dedicació a temps complet. El percentatge de
dedicació pot variar d'acord amb les necessitats que tinguin les
institucions en cada moment. L'oferta pot ser conjunta, tot i respectar el
procediment administratiu que cadascú requereixi, amb un sol tribunal
avaluador (reconegut per le iolta laavaruaoor (reconegur per t€
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selecció, caldrà signar dos contractes, un per cada institució, que tindran
clàusules de reconeixement de la doble contractació.

2) Quan una de les dues institucions necessiti o cregui convenient
contractar un professor o un investigador, pot demanar la col'laboració
perquè es pugui completar l'oferta inicial amb una de l'altra institució. En
aquest cas és molt probable que la dedicació i el tipus de contractació
sigui desequilibrat en el sentit que la institució més interessada faci una
oferta de més dedicació. Aquesta opció implicarà, només contractes de
durada determinada amb objectius fixats prèviament.

Sisena.- La URV i I'lCAC, en el marc de les seves disponibilitats, adoptaran totes
aquelles mesures considerades necessàries per fer possible I'adequat
desplegament i execució d'aquest contracte, facilitant els mitjans i l'ús de llurs
instal'lacions, béns iserve,s. Si la prestació comporta alguna despesa, s'aplicaran
les taxes i els preus dels serveis interns que cada institució tingui previstos.

Setena.- En totes les publicacions i activitats que es duguin a terme com a
conseqüència d'aquest conveni de cooperació s'hi faran constar les dues
institucions.

Vuitena.- La vigència d'aquest conveni de cooperació és de quatre anys a comptar
des de l'1 de maig de 2006. Tanmateix, se'n podrà plantejar una revisió en funció
de I'experiència assolida durant el seu funcionament.

Novena.- Per tal d'aconseguir els objectius previstos en aquest conveni de
cooperació, la URV aportarà a I'lnstitut una quantitat anual. Les aportacions anuals
previstes per part de la URV per al període de vigència del conveni de cooperació
són les següents:

2006 2007 2008 2009 TOTAL

60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 240.000 €

La URV i I'ICAC establiran mitjançant convenis específics successius la distribució
d'aquests recursos. En els susdits convenis es marcaran els objectius concrets a
assolir i la temporalitat de cadascuna de les accions a realitzar. L'ICAC podrà
presentar els projectes fixats en aquests convenis específics a les diferents
convocatòries competitives i a d'altres fonts de finançament que cregui convenient
per obtenir recursos addicionals per a les actuacions. Així mateix, I'lnstitut podrà
destinar també recursos propis als esmentats projectes.

En funció de les necessitats pressupostàries i dels diferents objectius revistos, la
URV podrà augmentar les aportacions anuals establertes anteriorment. Les
aportacions en virtut d'aquest contracte són finalistes. Així, doncs, els ròssecs o
romanents que es produeixin en cada exercici seran incorporats al següent per
cobrir les despeses de les actuacions previstes.

Desena.- Es crea una Comissió de Seguiment de l'execució d'aquest conveni de
cooperació, integrada per dos representants de la URV i dos representants de
l'ICAC. Correspon a la Comissió de Seguiment:

l¿
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t. Avaluar el grau d'assoliment dels objectius i compromisos establerts en el
conveni de cooperació.

Proposar les mesures que consideri necessàries per assegurar-ne
I'assoliment.

Proposar, si escau, l'actualització i adequació dels objectius i compromisos,
fins i tot dels generals del conveni de cooperació, d'acord amb el ritme de
desplegament del conveni de cooperació.

Proposar la modificació de les clàusules del conveni de cooperació.

Sol'licitar la informació que cregui necessària per al correcte seguiment del
conveni de cooperació.

Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts
d'aquest conveni de cooperació.

Per al correcte exercici de les seves funcions, la Comissió de Seguiment acordarà
la forma i la periodicitat amb què els seus membres han de rebre la informació,
prèviament definida, necessària per al seguiment de l'execució del conveni de
cooperació.

La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, un cop a l'any i, en qualsevol
cas, sempre que una de les parts ho demanl.

Onzena.- Anualment, després del tancament de la memòria de I'ICAC, la Comissió
de Seguiment analitzarà el grau de compliment del conveni de cooperació per part
de I'ICAC i n'informarà la URV.

Dotzena.- Sis mesos abans de finalitzar la vigència d'aquest conveni de
cooperació, la Comissió de Seguiment elaborarà un informe global sobre el grau
de compliment del conveni de cooperació i proposarà les modificacions i

adaptacions necessàries per a la seva renovació durant un nou període de
vigència.

l, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni de cooperació,
se'n signen dos exemplars en el lloc i la data de l'encapçalament.

Per la Universitat Rovira i Virgili
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5.

-/' Lluís Arola i Ferrer

Per I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica
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