CONVENI D'ADSCRIPCIÓ DE L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA
cr,Àssrc¡. A LA UNIvERSTTAT RovIRA r vIRcrLr

.

Tarragona, 29 d'abril de 2003

REUNITS

D'una banda, el Dr. Lluís.Arola i Ferrer, en representació de la Universitat Rovira i
Virgili (en endavant URV), com a rector de la citada Universitat, amb domicili al cl de
l'Escorxador s/n i CIF Q-9350003-A

I, d'altra banda, el Dr. Josep Guitat i

Duran, com a director de I'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (en endavant ICAC), en virtut del seu nomenament efectuat en
sessió de data 11 d'abril de 2002 pel Consell de Direcció de l'esmentat Institut, amb
domicili al C. Rovellat. s/n i CIF S-4300033-J

EXPOSEN

Primer.- Que en datag de març de 2000 es va signar el conveni de col'laboració entre la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili per constituir el Consorci
Institut Català d' Arqueolo gia Clàssica (I CAC).
Segon.- Que la URV és una Universitat pública cafalana, dedicada a la prestació del
servei públic de 1'educació superior i la investigació, mitjançantla docència, la recerca i
l' extensió universitària.

Tercer.- Que I'ICAC és una institució que ha estat creada per desenvolupar la recerca i
la formació avançada en el camp de l'arqueologia clàssica en un sentit ample, tant des
d'una perspectiva geogràhca, que engloba la Mediterrània i el seu entorn on es
desenvoluparen les cultures clàssiques, com cronològica i ètnica, comprenent les
civilitzacions grega i romana i les dels altres pobles relacionats directament amb
aquestes.

Quart.- L'ICAC neix també amb la voluntat d'explotar científicament i cultural la
riquesa considerable del patrimoni arqueològic de Catalunya, i d'afavorir la
col.laboració i les sinergies amb altres institucions que impulsen projectes de recerca en
el camp d'aquesta disciplina.
Cinquè.- Que l'article 10 de la Llei orgànica 612001, de2l de desembre, d'universitats,
estableix en el seu punt quart, que mitjançant conveni, les institucions o centres

d'investigació de caràcter públic o privat podran adscriure's a Universitats públiques,
com a^ Instituts Universitaris d'Investigació. Aquesta possibilitat es recull també a
l'article 23 de la Llei 112003, de 19 de febrer, d'universitats catalanes, que estableix que
"l'adscripció dels instituts universitaris de recerca s'efectua pel departament
competent en matèria d'universitats, a proposta del consell social o a iniciativa pròpia
amb I'acord del consell social i, en tot cas, previ informe del consell de govern de la
universitat ".

Sisè.- Que amb data24 d'octubre de 2002, el Consell de Govern de la URV va acordar
aprovff la proposta d'adscripció de I'ICAC a la URV.
Setè.- Que amb data 18 de desembrede2002, el Consell Social de IaURV va acordar
aprovar la proposta d'adscripció de I'ICAC ala URV.

Per tant, reconeixent-se la capacítat jurídica suficient per signar aquest document, i
essent la voluntat d'ambdues parts que I'ICAC quedi adscrit a la URV com a institut
universitari d' investigació

ACORDEN
1.- Que I'ICAC, previ els tràmits legalment establerts, quedi adscrit com a Institut
universitari de recerca a la URV.
2.- Que ambdues parts iniciih les actuacions i formalitats necessàries als efectes que el
Departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya acordi
I'adscripció.
3.- L'ICAC, com a Institut universitari, es regirà per la Llei organica 612001, de 27 de
desembre de Universidades, per la Llei1.12003, de 19 de febrer, d'universitats catalanes,
pels Estatuts de la URV, per aquest conveni d'adscripció, i per les seves pròpies
noÍnes.
4.- L'ICAC, adscrit a la URV, té com a principals objectius els següents:

a) Desenvolupar projectes de recerca
b) Impartir cursos de formació
c) Difondre els resultats de la recerca realitzada
d) Divulgar la ciència i el coneixement d'arqueologia clàssica
e) Prestar serveis a altres institucions públiques i prdvades

Ð

Promoure la col'laboració amb altres institucions universitàrries i de recerca

5.-Laplanificació i el seguiment de les activitats que desenvolupi I'ICAC, entant que
Institut universitari, així com la coordinació entre les institucions signants, seran
assumides per una Comissió mixta de la qual formaran part dos representants de cada
ons.
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Aquesta Comissió mixta vetllarà pel compliment dels objectius establerts en aquest
conveni, i serà competent per conèixer de totes les qüestions que es plantegin en la seva
aplicació.
6.- L'ICAC, com a Institut universitari, podrà desenvolupar conjuntament amb la URV,
sense perjudici que hi puguin participar altres institucions d'acord amb allò establert als
objectius de l'Institut, programes de doctorat i cursos de postgrau i especialització, de
conformitat amb la legislació universitària vigent.

7.- El professorat universitari adscrit als diferents departaments de la URV podrà
realifzar la seva recerca a I'ICAC, d'acord amb la normativa vigent a la URV, i amb allò
que ambdues institucions estableixin en forma de conveni específic que s'annexarà al
present conveni.

8.- En allò referent als resultats de la recerca, I'ICAC, com a Institut universitari,
elaborarà anualment una memòria de la seva activitat docent i investigadora que serà
lliurada, a través de la Comissió mixta, a l'òrgan competent de la URV.
9. Respecte a l'activitat investigadora dels professors de la URV que quedin vinculats a
I'ICAC, serà aplicable l'acord de Consell de Govern que regui el règim de participació
del professorat de la URV als centres o instituts de recerca, o el que en aquell moment
sigui aplicable a la Universitat.

10.- Per

al compliment dels seus objectius I'ICAC

comptarà amb els seus propis

recursos que el mateix Institut gestionarà.

11.- Sense perjudici d'allò establert per al professorat universitari vinculat a l'Institut,

I'ICAC contractarà el seu propi personal. Aquesta contractació no implicarà

cap

vinculació laboral amb la URV.
12.- L'ICAC tindrà accés als serveis de la URV i, en particular, el seu personal podrà
accedir als serveis de suport a I'estudi i la docència, Ia investigació i l'extensió
universitària, d'acord amb allò que ambdues institucions estableixin en forma de
conveni específic que s'annexarà al present conveni.
13.- L'ICAC, a través de la Comissió mixta, procurarà aportar, mitjançant les activitats
que realitzi, un valor afegit a la docència en arqueologia clàssica que ofereixi la URV.
14.- Aquest conveni tindrà una durada indefinida, i la seva ef,rcàcia i entrada en vigor
queda supeditada a l'acord'que pugui prendre el Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació sobre I'adscripció proposada.
15.- Qualsevol d'ambdues parts pot iniciar de forma unilateral, i previ avís per escrit de
dos mesos a l'altra part, els tràmits per a la rescissió del present conveni i de
l'adscripció. La Comissió mixta dictaminarà el tractament i la forma de finalitzar els
projectes i activitats de recerca que estiguin en curs en el moment d'instar la
desadscripció.

16.- La rescissió d'aquest conveni no implica la rescissió del conveni de cessió d'ús de
les insfal'lacions de la URV que ambdues entitats varen signar en data 1 d'octubre de
2002.
,

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i
a nn sol efecte en el lloc íla data assenyalats a l'encapçalament.

,-'/'

Per part de la URV

Per part de

Dr. Lluís Arola i Ferrer
Recrtor de la URV

Dr. Josep Guitart i Duran
Director de I'ICAC

I'ICAC

ICAC
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DEPARTAMENT
D'UNIVERSITATS,

Catalunya amb el número 4.640 , en dafa27 de
desembre de 2000. Les seves característiques
tècniques principals són les següents:

EI parc constarà de 20 aerogenerado¡s de
1.000 kW de potència unitària, que equival a una

potència total20 MW, formats per torres tubulars de 60 m d'alçada i rotor de 3 pales de 54 m
de diàmetre. Dintre dels aerogeneradors s'instal.larà el transformador elevador de relació
0,69120 kV, de'1.200 kVA de potència

DEPARTAMENT
DE BENESTARIFAMÍLIA

RECERCA I SOCIETAT
DE LA TNFORMACIÓ

INSTITUTCATALÀ
DE L'ACOLLIMENT I DE L'ADOPCIO

ORDRE

RESOLUCIÓ
B EF/3711/2003, de 19 de novembre,

per la qual

la convocatòria pública tl'acreditació
d'entitqts col'laboradores amb I' Administració
es resol

d'adopció internacional a la Federació Russa (núm. de
registre de Ia convocatòría: ECAI 02/2003).
de la Generalitat de Catalunya en matù ia

Línies internes d'interconnexió a 20 kY soterrades, formades per cables d'alumini de sec-

Per la Resolució BEF/1895/2003, de 17 de
juny (DOGC núm.3910, de 23.6.2003), es va

cions 95, 240 i 400 mmz , i de coure de 400 mm2,
segons les potències màximes que es preveuen
transportar en cada circuit cap a la subestació

obrir convocatòria pública per a la concessió

transformadora.
Aquesta subestació transformadora i la línia
d'evacuació del parc no formen part d'aquest
projecte i requeriran la tramitació d'una nova
autorització administrativa.
Ubicació: Ietme municipal de Xerta, concretament al paratge anomenat I'Arram, a una aìti
tud mitjana de 150 m sobre el nivell del mar
P res sltp o

st total: 16.200.000 euros.

Aquesta autorització s'atorga sens perjudici
de tercers i és independent de les autoritzacions
o llicències que són competència d'altres organismes o entitats públiques necessàries per dur
a terme les obres i les instal'lacions aprovades.

No es podran iniciar les obres fins que es disposi de I'aprovació del projecte executiu, la qual
s'ha de sol.licita¡ dins d'un termini màxim de 6
mesos. El termini màxim per a la posada en
servei de I'obra serà de dos anys comptats des
de I'endemà de la publicació de la present Resolució.

d'acreditacions d'entitats col'laboradores amb
l'Administració de la Generalitat de Catalunya
en matèria d'adooció internacional a la Federació Russa (númèro de registre de la convocatòria: ECAI 0212003). Posteriorment aquest
termini es va ampliar mitjançant la Resolució
8EF1222212003, de 14 de juliol (DOGC núm.
3931.. de 23.7.20O3).

Atès que s'ha complert els requisits i les condicions de participació de la convocatòria, i atesa

definitiva d'acreditació formulada
per I'Organ Tècnic de Valoració d'aquesta;
Ia proposta

En ús de les competències que m'atribueix
9712001,. de 3 d'abrit.
sobre I'acreditació i el funcionament de les
entitats col.laboradores d'adooció internacional, i d'acord amb el que esta6lei* I'article 80
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de I'Administració de la Generalitat de Catalunva.

l'afücle7.7 del Decret

Article 2

*

Per tot això, de conformitat amb la proposta
del Consell Social i previ informe favorable del

ConselI de Govern de la Universitat Rovira i
Virgili, d'acord amb el que estableixen I'article
23.2 dela Llei l/2003, de 1 9 de febrer, d'univorsitats de Catalunya i I'Estatut de la Universit¿t
Rovira i Virgili, amb I'acold favorable del'Ccjn.

d'Universitats,

;r,ir

Onoeuo:

1

Barcelona, 17 de novembre de 2003

(03.317.0s3)

D'acord amb aquestes finalitats, I'Institut
Català d'Arqueologia Clàssica ha signat un
conveni d'adscrioció com a institut universitari de recerca amb la Universitat Rovira i Virgili,
la qual n'ha sol.licitat I'aprovació al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació.

del director general

Acreditar les següents entitats col.laboradores
amb I'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'adopció internacional a la
Federació Russa:
Associació Créixer Junts.
Associació Infància i Futur.
Asociación Internacional para la Protección
y Ayuda de los Menores deÌ Este (AIPAME).
Associació Adopta.

Director general d'Energia i Mines

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, i per la Universitat Rovira i Mrgili. L Institut Català d'Arqueologia Clàssica té per
finalitat la recerca, la formació avançada i la
difusió de la civilització i cultu¡a clàssica, mitjançant la col laboració i les sinergies amb les
altres universitats i institucions de recerca de
Catalunya amb l'objectiu de ser un referent científic internacional en aquest àmbit.

R¡solc:
Article

Mn¡À r S¡.nvrsÉ

Mitjançant I'Aco¡d del Govern de Ia Gene¡alitat de Catalunya de 2 de maig de 2000 es va
aprovar la constitució del consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica, integrat per la

sell Interuniversitari de Catalunya, i a proÞósia

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant el conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, passeig de G¡àcia, 105,
08008 Barcelona, en el termini d'un mes comptat
des de I'endemà de la seva publicació, d'acord
amb el que disposa I'article 114 de la Llei 30/
7992,de26 denovembre, modificada per la Llei
411999, de L3 de gener.

Al¡nrr

UNI/485/2003, de 21 de novembre, per la qual
s'aprova I'adscripció de l'lnstitut Catalò d'Arqueologia Clòssica com a institut universitari de recerca a la Universitat Rovira i Virgili.

Contra aquesta Resolució es pot interposar
recurs d'alçada davant la consellera de Benestar i Família, en el termini d'un mes a comptar
de I'endemà de la seva publicació al DOGC,
d'acord amb I'article 12.1 de la Llei 1311997,de
19 de novembre. de creació de I'Institut Català de I'Acolliment i de I'Adopció, i segons el que
disposen els artictes 114 i 115 delaLlei30l1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per laLlei 411,999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
rnteressos.

Ba¡celona, 19 de novembre de 2003

Article

I

Directora
(03.323.075)

*

ì

,

S'aprova l'adscripció de I'Institut Català d'Ar'
queologia Clàssica com a institut universitari de
recerca a la Universitat Rovira i Virsili.

Article

2

L'lnstitut Català d'Arqueologia Cìàssica

es

regirà peI que disposen la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d'universitats, laLlei72'c[.3,
de 19 de febrer, d'unìversitats de Catalunya, els
seus propis Estatuts, I'Estatut de la Unìversitat
Rovira i Virgili i el conveni d'adsc¡ìpció subscrit amb la Universitat Rovira i Vireili en data
29

d'abril de 2003.
:L ¡i

Drsposrcró r'r¡¡el

Aquesta Ordre entrarà_en vigor
la seva publicació al DOGC.

Barcelona,2l de novembre

de

*

l'*a"tiì.àJç

2003

A¡roneu M¡s-Colell
Conseller d'Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
(03.324.0'79)
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CARRECS I PERSONAL

DEPARTAMENl
DE JUSTÍCIA IINTERIOR

DEPARTAMENT
DE TREBALL,INDÚSTRIA,

UNTVERSITATS

COMERçITURISME

CATALANES

EDICTE

RESOLUCIÓ

de28 de novembre de 2003, pel qual se cita a termini els possibles inleressats en el recurs contenciós administratiu núm. 3032003, interposat pel
senyor Nicolás MuÍroz Fernández.

T1937102003,

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

El Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el present
Edicte, fa saber que el senyor Nicolás Muñoz
Femández ha interoosat el recurs contenciós ad-

mi¡istratiu núm. 30312003, davaúel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona,
contra la Resolució de 23 de iuliol de 2003 de la
consellera de Justícia i Inteiio¡ per la qual es
desestima el recurs d'alçada interposat contra
La decla¡ació de no apte en [a primera prova de
la convocatò¡ia nlúm. 49/02 per cobrir 208 places de caporal del cos de mossos d'esquadra.
Es fa públic en compliment del que disposa
I'article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. en relació amb
I'article 59 de Ia Llei 3011992, de 26 de novem-

bre, de règim jurídic de les administ¡acions
públiques i del procediment administratiu comú,
a l'efecte que serveìxi de citació a termini als
possibles interessats, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandats, i s'indica que
la vista se celebrarà el dia 15 de gener de 2004,
a les 12 hores, a la sala de vistes del Jutjat i que
caldrà que aportin les proves que interessi proposar.

Barcelona,28 de novenlble de 2003

Bn¡ulr Duaar r Llr¡renes
Secretari de Seguretat Pública
(03.331.081)

de 22 d'octubre, de nomenament
del senyor Jorge Roca Pujolàs com a coordina-

dor d'Oficines de Treball de la Generalitat

a

Girona del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Atesa la ResolucióTIC1249412003,

de 10 de

juny (DOGC núm. 3955, de 27.8.2003), per la
quaI es convocava concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió del lloc de coordinador d'Oficines de Treball de la Generalitat a
Girona del Serveì d'Ocupació de Catalunya
(convocatòria de provisió núm. TI/025/03);
Atès el que estableix el Decret

12311997 , de

13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament ge-

neral de provìsió de llocs de treball i promoció
orofessional dels funcionaris de I'Administraðió de la Generalitat de Catalunya;
Atès que s'han portat a terme tots els tràmits
procedimentals pertinen ts;
Vrsta la proposta definitiva de resolució de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions cue em confereix la
normativa vigent,

R¡solc:
Nomenar el senyor Jorge Roca Pujolàs coordinador d'Oficines de Treball de la Generalitat
a Girona del Servei d'Ocupació de Catalunya

û

RESOLUCIÓ
18912003, de 25 de noventbre, per Ia qual es fa
públic elnomenament com a funcionaris de carrera dels aspiranls aprovals en les proves selectives per a I'accés a I'escala lèoica de gestió (torn
lliure).

D'acord amb el ount 9.3 de les bases de la
convocatòria de prõves selectives per a I'accés
a I'escala tècnica de gestió (torn lliure) de la
Universitat Politècnica de Catalunya, feta pública per Resolució 1,58912002 de 29 de juliol
(DOGC núm. 3714 de 5.09.02), i vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les
esmentades proves, en aplicació de les atribucions que em confereixen la Llei Orgànica 6/
2007 de2l de desembre, d'Universitats, i els
Estatuts d'aquesta universitat.
RESOLC:
1. Nomenar funcionaris de canera de I'escala
tècnica de gestió de la Universitat Politècnica
de Catalunya els opositors que consten a la llista
parcial d'aprovats pel tribunal que han complert
tots i cadascun dels requisits exigits a la convocatòria i que es detallen a continuació per ordre
de puntuació:

DNI

Coqnoms i nom

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar, amb caràcter potestatiu, re-

Ma. de los Angeles ...................... ...37.379.740

curs de reposició davant del secretari general del
Departament de Treball, Indústria, Comerç i T\t-

Anna

risme en el termini d'un mes a comptar de I'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia

de Catalunya, de conformitat amb la Llei 30/
1992,de26 denovembre, de règim jurídic de las
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, i la LIei2911,998, de 1,3 de

juliol, reguladora de la jurisdicció contencioadministrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessa

sos.

Barcelona,22

d'

octubre de 2003

J¡.uve A¡,¡cennr r AuseRì'u
Secretari general en funcions
(03.300.077)

*

GIMENEZDAPENA,
TORNEUBEDA,

Ma...........

......... 46.351.104

2. Els opositors hauran de prendre possessió
del càrrec en el termini màxim d'un mes a partir de Ia data de publicació d'aquesta Resolució
al DOGC.

Barcelona,25 de novembre de 2003
Josep Feenen

Llop

Rector
PG-918s0 (03.337.059)

*
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1.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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Tarragona, 14 d'octubre de 2002
(001'5-Memòria adscripció'doc jpe)
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I.- L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
El 9 de març de 2000, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i
Virgili van signar un conveni amb I'objectiu d'impulsar conjuntament la
creació d'una institució dedicada a la recerca, la formació avançada i la
difusió de la civilització i cultura clàssiques. Els acords del Conveni se
sustentaven en els següents arguments:
Que els estudis d'arqueologia ctàssica tenen una llarga tradició a Catalunya,

i a més han fet una important progressió en els darrers anys, com a
conseqüència de I'augment de la sensibilitat ciutadana envers la
salvaguarda del patrimoni arqueològic i de I'aplicació de la nova legislació
sobre el Patrimoni Històric i Cultural, que ha fet necessària i possible
I'explotació científica de nombrosos jaciments arqueològics.

Que el territori català disposa d'una notable riquesa de

restes

arqueològiques de l'antiguitat, com a conseqüència en bona part del paper
rellevant que va tenir tant pel que fa a la colonització grega, com a
l'expansió política i cultural de Roma cap a les terres d'occident, i també de
fa incidència cultural que tot això va comportar per a les poblacions
autòctones. Aquesta riquesa arqueològica requereix lògicament I'adequat
desenvolupament de les tasques de recerca indispensables per al seu
estudi, interpretació i explotació cultural.

D'altra banda, la importància i envergadura del patrimoni arqueològic
present a Tarragona, assentat sobre les restes de l'antiga Tarraco, brillant
capital de la Hispania Citerior, converteix sens dubte aquesta ciutat en

I'exponent més significatiu de I'arqueologia clàssica del país. Les restes dels
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seus monuments arquitectònics conservades 'in situ', els nombrosos i
importants materials arqueològics conservats en el seu museu centenari,
amb moltes peces que tenen, a més, valors artístics de primer ordre, i les
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Tarragona compta també amb una Universitat, en la qual els estudis
humanístics tenen ja una considerable tradició, i que ha mostrat en els
darrers anys una vocació decidida per a desenvolupar els estudis i la
recerca en el camp de I'arqueologia, en consonància d'altra banda, amb la
llarga tradició d'interès ciutadà per aquesta temàtica, exponent clar del qual
és la Societat Arqueològica Tarraconense fundada el 1844.
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potencialitats del jaciment arqueològic encara per explotar, li confereixen les
condicions d'un extraordinari'laboratori' de recerca arqueològica.

La creació de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica respon a aquestes
necessitats i a la voluntat explícita d'afavorir la col'laboració de les diverses
universitats i les altres institucions de recerca, com I'lnstitut d'Estudis

Museus Nacionals d'Arqueologia, que impulsen
desenvolupen, mitjançant els seus investigadors, projectes de recerca en
Catalans

o els

aquest àmbit.
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El dia 2 de maig de 2000, el Govern de la Generalitat va aprovar la

constitució del consorci lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica que va fer
realitat la voluntat manifestada, uns mesos abans, en el conveni
anteriorment esmentat.

1.1-

Estructura i organització

ra

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) és un consorci integrat pel
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la lnformació de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Els seus Estatuts
van ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número
3143, el dia 19 de maig de 2000. L'lnstitutés una entitat jurídica pública, de
caràcter institucional, i té personalitat jurídica prÒpia per a la realització dels

{

seus objectius,
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D'acord amb el que estableix el lll Pla de Recerca de Catalunya (20012OO4), I'lnstitut és un Centre Homologat de Recerca i s'ha de caracteritzar
per I'excel.lència investigadora en el seu camp del coneixement. L'objectiu
de la creació de la xarxa de centres homologats de recerca per part de la
Generalitat no és altra que impulsar la recerca en àrees d'especial interès
per a Catalunya i que puguin formar part de les xarxes europees gue seran
generades en el marc de I'Espai Europeu de Recerca.
L'òrgan de govern de I'lnstitut és el Consell de Direcció, que estå format per:
el president, que és el conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, el vicepresident, que és el rector de la Universitat Rovira i Virgili,
2 vocals en representació de I'administració de la Generalitat de Catalunya,
que són el director general de Recerca i el director general del Patrimoni
Cultural, 2 vocals en representació de la Universitat Rovira i Virgili, que són

nomenats pel rector a proposta de la Junta de Govern, 2 vocals en
representació del Consell Interuniversitari de Catalunya, i el director de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, amb veu però sense vot.
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A més, I'lnstitut

{

nomenats pel Consell de Direcció.
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disposarà d'un Consell Científic Assessor integrat per
personalitats de reconegut prestigi internacional en l'àmbit de I'arqueologia
clàssica. Presideix aquest Consell, el director de I'lnstitut.

a

tasques executives, l'lnstitut disposa dels següents càrrecs
unipersonals: el director, el sotsdirector i I'administrador. Tots ells són
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1.2-

Recursos

L'lnstitut té la seu en un edifici cedit per la Universitat Rovira i Virgili en el
Campus universitari de Tarragona. Actualment, aquest edifici és I'Antic
Mercat del Fòrum, situat a la plaça del Rovellat i en el qual s'estan duent a
terme les obres d'adequació necessàries per donar cabuda a I'lnstitut;
també se I'està dotant de I'equipament i els estris necessaris per poder
complir la seva finalitat.

L'lnstitut comptarà amb espais que li permetin desenvolupar la seva tasca.
Entre d'altres, disposarà de despatxos per al personal investigador i per a
I'administració; centre de documentació i biblioteca; sales per als becaris;
tallers i laboratoris; seminaris; sala de conferències i magatzems.
El centre de documentació i biblioteca, a més de guardar la documentació
de la recerca de I'lnstitut i de disposar dels llibres necessaris per al seu
funcionament, es coordinarà informàticament amb d'altres biblioteques amb
fons relacionats amb I'arqueologia clàssica. A I'hora d'adquirir publicacions,
promourà la coordinació amb les altres biblioteques especialitzades en
arqueologia clàssica de la ciutat de Tarragona, amb I'objectiu de disposar
d'una completa biblioteca especialitzada a la ciutat.

de l'lnstitut ha de permetre el
desenvolupament de la recerca i tindrà una especial atenció informàtica en
relació amb el dibuix, la fotografia i d'altres tècniques de Ies noves
L'equipament

del

laboratori taller

tecnologies.

El personal de I'lnstitut estarà format per personal investigador, personal de
suport a la investigació i personal d'administració. El personal investigador
estarà constituït per: investigadors contractats, investigadors adscrits i
becaris.

Els

investigadors contractats

per I'lnstitut es

responsabilitzaran

i

col'laboraran en els projectes de recerca aprovats, i podran participar en els
cursos de formació avançada que la institució pugui organitzar. A més,
I'lnstitut podrà disposar d'especialistes de reconegut prestigi que, en qualitat
d'investigadors visitants, participaran en les activitats específiques de
recerca o en els cursos de formació avançada.

Amb la figura de I'investigador adscrit, I'ICAC podrà comptar amb

la

col.laboració d'investigadors d'altres institucions que es responsabilitzin de
projectes de recerca impulsats per I'lnstitut amb suport econòmic extern o
propi.

Amb la figura del becari, I'lnstitut pretén ajudar a la formació de personal
investigador. Els becaris desenvoluparan la recerca en el marc d'un projecte
aprovat per I'lCAC.
4
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L'institut també comptarà amb personal per donar suport a la recerca i per
administrar el seu funcionament.
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1.3-

Els objectius i el pla quadriennal

La missió de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és la recerca,

la

formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssica, per mitjà de
la col'laboració i les sinergies amb d'altres universitats i institucions i amb
!'objectiu de ser un referent científic internacional en aquest àmbit.
Les funcions de I'ICAC són:

a) desenvolupar projectes de recerca
b) impartir cursos de formació
c) difondre els resultats de la recerca realitzada
d) divulgar la ciència i el coneixement de I'arqueologia clàssica
e) prestar serveis a altres institucions públiques i privades

f)

promoure la col'laboració amb d'altres institucions universitàries i de
recerca

El planejament estratègic de I'lnstitut es porta a terme a través del

pla
quadriennal d'activitats, el qual inclourà: els objectius científics i de recerca,
els objectius de formació i difusió, i els objectius en projectes de recerca i
prestació de serveis a altres institucions i entitats públiques o privades.

Els objectius fixats en el pla quadriennal es quantificaran tant pel que fa als
ingressos com a les despeses i s'establiran els estàndards mínims a assolir
per a cada objectiu, que seran avaluats al final de cada projecte.

Els objectius científics i de recerca de I'lnstitut es desenvoluparan a través
de línies de recerca de les quals sorgiran els diferents programes de recerca
que, a la vegada, es podran dividir en projectes concrets. Al front de cada
línia de recerca hi haurà un coordinador i un secretari científic que vetllaran
pel compliment dels objectius de la línia de recerca. Aquests encàrrecs
podran recaure en personal investigador de I'lnstitut o bé en d'altres
investigadors amb els quals s'estableixin els compromisos corresponents.

Els programes de recerca seran desenvolupats per investigadors de
l'lnstitut, per investigadors adscrits a I'lnstitut, o bé per grups de recerca.
Cada programa de recerca es concretarà en un o més projectes de recerca
al front dels quals hi haurà un investigador o un grup d'investigació. El
projecte de recerca tindrà un objectiu científic determinat, un calendari
d'execució, una relació dels recursos humans, materials i econÒmics que
seran necessaris i els drets i deures de les parts (ICAC i responsable del
projecte).
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Les línies de recerca que, inicialment, ha aprovat el Consell de Direccíó són:

Línies temàtiques:
1.- Arqueologia de la ciutat antiga
- Urbanisme
- Arquitectura
- Els orígens
- Evolució de la ciutat antiga
- La monumentalització

2.- Arqueologia de I'explotació agrària a l'Antiguitat greco-romana
- Vil'les i altres assentaments rurals
- Formes de producció, eines i instal'lacions, i productes agraris
- Elements complementaris: àmfores i altres envasos d'aliments
3.- Arqueologia del paisatge i estructuració del territori
- Vies
- Centuriacions
- Evolució del poblament

4.- lnstrumentum domesticum: materials i comerç
5.- Art i societat-política-religió a I'antiguitat clàssica

Linies específiques:
6.- Arqueologia de la tardoantiguitat
7.- Arqueologia grega
B.- Les primeres fases de la integració del pobles de la Península lbèrica al
món clàssic
- Arqueologia de les colonitzacions
- Arqueologia dels pobles ibèrics

Línies transversals:

g.- Aplicació de mètodes

i tècniques científiques

d'anàlisi a I'arqueologia

clàssica
- Arqueometria
- Arqueobiologia
- Fitòlits

6
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10.- Aplicació de les tecnologies informàtiques a I'arqueologia clàssica
- Bases de dades
- Fotogrametria
- Cartografia i sistemes d'informació geogràfics
- Restitució i interpretació 3D

11.- Potenciació del Patrimoni Arqueològic del món clàssic com a recurs
cultural

Altres actuacions comoartides:
11.- Numismàtica (col'laboració amb el Gabinet Numismàtic de Catalunya)

12.- Epigrafia (col.laboració amb àrees de Filologia Clàssica

i d'Història

Antiga de les Universitats)

A

banda d'activitats com reunions científiques (congressos, simposis,
col.loquis, seminaris, etc.) o divulgadores (conferències, publicacions,
audiovisuals, etc.), seran les publicacions el referent per difondre les fites
obtingudes en la recerca científica. Per aquest motiu, cal mantenir un bon
ritme en I'edició de les novetats que es vagin assolin i, a més, s'estudiarà la
possibilitat d'editar un Anuari o Revista que sigui I'eina bàsica de
presentació de la tasca investigadora de I'ICAC. Aquesta publicació ES
podrà dur a terme en col'laboració amb d'altres centres de recerca en
arqueologia clàssica del país.

La prestació de serveis amb d'altres institucions públiques

i privades es

donarà d'acord amb el planejament estratègic aprovat per I'lnstitut.

o
o

a
a

a
a

a
a
a
a

ICAC

INsTITUT cATÀLÀ D'ARQUEoLoGI'a clÀssrcÀ

DE L'lcAc
2.- LA FORMACTÓ ACADÈUlcl AVANçADA
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3.. EL MANDAT

ESTATUTARI D'ADSCRIPCIÓ

A LA UNIVERSITAT

cLÀsstcA
RovrRA r vrRGrLr DE L,rNs'Tuï õÁi-nrÀ ö,ÃnouEoLocrA
LEGAL
COM A INSTITUi.UTI¡VCRSITARI I LA NORMATIVA

per a
per artra banda, és menester er reconeixement d'institut universitari
i cursos sota la direcció
poder proposar i coordinar programes de doctorat
ã.ão¿,i.,¡"å d'un o més departaments universitaris

rstableix que caldrà signar un conven¡
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4.. LA RELACIO AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA ¡ VIRGIL¡
Des del moment en què es va signar el conveni per impulsar la creació de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, així com en els estatuts de la seva
creació, es donà un paper important a la Universitat, tant des del punt de
vista de I'administració de I'lnstitut, com des de l'òptica de la recerca.
Des del punt de vista administratiu, la Universitat està present en l'òrgan de
direcció de I'lnstitut de manera paritària amb les altres institucions i ostenta
la vicepresidència. A fi que I'lnstitut s'ubiqui en el Campus universitari de
Tarragona, Ia Universitat cedeix I'edifici que ha de ser-ne la seu.

D'altra banda, la creació d'un centre homologat de recerca en el Campus
Universitari de Tarragona enriqueix la vida acadèmica de la Universitat al
gaudir de l'únic centre d'arqueologia clàssica a Catalunya. A més, els
estudis i programes de doctorat i postgrau que des de l'lnstitut es puguin
impulsar, ja sigui directament o bé conjuntament amb la resta d'Universitats
catalanes, atorgarà al Campus de la Universitat Rovira i Virgili la centralitat
en aquest camp.

Els investigadors de la Universitat Rovira i Virgili adscrits a I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica hauran de fer constar en tota la seva producció
cientffica la seva pertinença a la Universitat Rovira iVirgili.
En relació amb les qüestions econòmiques, l'lnstitut és autònom i gestiona
directament els seus recursos. Per tant, I'adscripció de I'lnstitut no ha de
comportar cap compromís econòmic a la Universitat Rovira i Virgili, més que
els que ella pugui assumir lliure i voluntàriament en el futur.

