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CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'INSTITUT CATALA
D'ARQU EOLOGIA C LÀSSICA 2007.2012

Barcelona, 14 de febrer de2009

REUNITS

D'una part, la Generalitat de Catalunya ien la seva representació l'Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca en la
seva condició de Conseller d'lnnovació, Universitats iEmpresa, nomenat per a I'esmentat càrrec per
Decret 42112006, de 28 de novembre,

l, de I'altra,

la Sra lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i

representació d'acord amb el seu càrrec iamb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al

director, el dia 11 d'abril de 2002.

Les parts es reconeixen plena capacitat per efectuar aquest acte i

EXPOSEN

Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre públic de recerca creat per la Generalitat de
Catalunya ila Universitat Rovira iVirgili, amb la participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya,
que té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització icultura clàssiques.

Que en daTa 21 d'octubre de 2008 es va signar el Pacte Nacional per a la Recerca i la lnnovació, que té
com un dels seus objectius enfortir el sistema públic de recerca, amb el compromÍs que la Generalitat de
Catalunya continuarà impulsant els centres de recerca catalans ique els continuarà dotant de
finançament estructural mitjançant contractes programa pluriennals.

Que el Pla de Recerca i lnnovació de Catalunya 2005-2008, aprovat per Acord del Govern de la

Generalitat el 25 de gener de 2005 i prorrogat fins juliol de 2009, inclou un programa específic de centres
de recerca. Aquest programa té com un dels seus objectius, la potenciació de centres de recerca ja
existents, per tal que assoleixin una dimensió iun nivell que els permeti estar presents icompetir amb
èxit internacionalment iaprofitar les possibilitats que s'obren en el marc del nou Espai Europeu de
Recerca.

Que el Departament d'lnnovació, Universitats iEmpresa (DIUE) vol continuar la política d'elaboració de
contractes programa iniciada el 2003 pel aleshores Departament d'Universitats, Recerca iSocietat de la
lnformació (DURSI) amb els centres de recerca o potenciats en el marc dels diferents Plans de Recerca.

Que la finalitat d'aquests contractes programa és optimitzar la gestió dels recursos disponibles iplantejar
nous objectius ireptes a mig illarg termini, en una perspectiva integrada de les activitats dels centres de
recerca i amb visió de futur.

Que el contracte programa es configura com un instrument de base per al desenvolupament dels centres
de recerca de planificació estratègica, de gestió per la millora de la qualitat cientifica itecnològica ide la

competitivitat internacional, que forma part del nou marc de relacions entre I'administració responsable de
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Ia política científica i els centres d'R+D com a encarregats de la recerca científica, tecnolÒgica, la

innovació i la seva transferència als diferents sectors socials.

Que en base a aquesta iniciativa, el 16 de juny de 2003 iel 25 de gener de 2005 el DURSI (actual DIUE) i

I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica van signar un contracte programa per establir el marc de relacions
entre ambdues entitats amb la finalitat de dotar l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica dels mitjans
necessaris per seguir complint els seus objectius.

Que I'evolució dels resultats obtinguts per l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica iel compliment dels
compromisos previstos han estat analitzats per la Comissió de Seguiment durant els anys 2004,2005 i

2006 han resultat prou satisfactoris

Que, d'acord amb el Pla estratègic 2007-2012 de I'ICAC icom a conseqüència de la nova etapa de
desplegament iconsolidació de l'lnstitut, amb la posada en marxa de nous programes, la incorporació
progressiva de personal il'estabilització dels grups de recerca, que li han de permetre obtenir un lideratge
en l'àmbit nacional iun reconeixement d'excel lència de la seva recerca a nivell internacional, el DIUE i

l'ICAC es plantegen fer front a aquesta nova etapa mitjançant un contracte programa per al període 2007-
2012, que estableixi un marc de relacions entre ambdues entitats amb la finalitat de dotar I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica dels mitjans necessaris per seguir complint els seus objectius.

Que el present contracte programa recull, tant els objectius, les línies iles actuacions que I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica ha dut a terme durant l'any 2007, ja finançades pel DIUE, per tal que puguin ser
ratificades per la Comissió de Seguiment, així com les aportacions del DIUE ila planificació de les
activitats iels objectius previstos per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per al període 2008-2012.

En base a aquests antecedents, les parts subscriuen el present contracte programa amb les clàusules
seg üents:

PRIMERA. Objecte del contracte programa

El present document emana del Pla Estratègic del centre, i és la concreció dels eixos de desplegament
continguts en aquest. El Pla Estratègic del centre va ser estudiat i informat provisionalment pel seu màxim
òrgan de govern en la reunió del dia 22 d'abril de 2008.

L'objecte d'aquest contracte programa és.

Establir un nou marc de relacions imecanismes de coordinació entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el DIUE, i l'lCAC.
Dotar l'ICAC dels mitjans necessaris per seguir complint els seus objectius, d'acord amb els
compromisos establerts en aquest contracte programa
Determinar la participació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el DIUE, en la definició i

programació dels objectius idel finançament de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.
Configurar-se com un instrument de planificació estratègica, de gestió de la recerca, la formació,
la difusió del coneixement ioer la millora de la qualitat.
Garantir el finançament basal per assegurar el correcte funcionament del centre. Tot iaixÍ, per al
seu desplegament, el centre haurà de mantenir aquest finançament bàsic amb aquells ingressos
competitius que pugui obtenir.

SEGONA. Vigència

La vigència d'aquest contracte programa és de sis anys a comptar des de l'1 de gener de 2007 i fins el
total compliment de les obligacions que es pacten en el present contracte programa. Aixi mateix, es podrà
plantejar una revisió general en funció de I'experiència assolida durant el seu funcionament.



TERCERA. Estructura i governança.

1. Rèqim iurídic

L'ICAC és un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya ila Universitat Rovira iVirgili (URV)
amb la participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya Els seus Estatuts van ser publicats en el

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.3143, el dia 19 de maig de 2000, imodificats en el

DOGC núm.4233 de data 6 d'octubre de 2004. L'ICAC és una entitat amb personalitat jurídica prÒpia per
alarealilzació dels seus objectius, amb seu a la Plaça d'en Rovellat de Tarragona iClF S-4300033-J.

2. Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de I'lnstitut són el Consell de Direcció iel director. En base als seus estatuts, el

Consell de Direcció, òrgan superior de decisió, està format per.

el president, que és el conseller del Departament d'lnnovació, Universitats iEmpresa de la

Generalitat de Catalunva.
el vicepresident, que és el rector de la Universitat Rovira iVirgili,
2 vocals en representació de I'administració de la Generalitat de Catalunya, que
general de Recerca i el director general del Patrimoni Cultural,
2 vocals en representació de la URV, que són nomenats pel rector a proposta
Govern,
2 vocals en representació del Consell lnteruniversitari de Catalunva,
el director de l'lCAC, oue assisteix amb veu però sense vot.

són el director

de la Junta de
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3. Estructura i qovernanÇa.

Pel que fa a les tasques executives, l'lnstitut disposa dels càrrecs unipersonals següents: el director i

I'administrador. Ambdós són nomenats pel Consell de Direcció. L'ICAC pot comptar també amb un

sotsd irector.

A més, l'lnstitut està adscrit a la URV com a un lnstitut universitari de recerca. Aquest reconeixement li

permet proposar icoordinar programes de doctorat, màsters icursos de postgrau amb la col'laboració
acadèmica, si escau, d'un o més departaments universitaris

L'ICAC ha optat per un model de centre de recerca que combina la constitució d'equips d'investigadors i

de personal de suport a la recerca que treballa en les seves instal lacions, amb la coordinació de la
investigació en arqueologia clàssica que es fa a les universitats icentres de recerca de Catalunya.

En el darrer pla quadriennal l'lnstitut ha posat en marxa el Centre de Documentació Biblioteca, la Unitat
de Documentació Gràfica ila Unitat d'Estudis Aroueomètrics com a ens bàsics de suport a la recerca que

es realitza al centre, però també amb la voluntat d'oferir aquests serveis a d'altres equips d'investigadors
externs a l'ICAC que els requereixin. Mentre la Biblioteca ja està integrada a la xarxa de biblioteques
universitàries iofereix els seus serveis a nivell estatal, les unitats s'estan formant per assolir en un futur
proper la condició de serveis operatius de qualitat per a la comunitat científica.

A més, I'lnstitut disposarà d'un Consell Científic Assessor integrat per personalitats de reconegut prestigi
internacional en l'àmbit de l'arqueologia clàssica.

4 Personal

El Consell de Direcció de l'ICAC defineix els llocs de treball de durada indefinida del personal de l'lnstitut
i el procediment per a la seva provisió. El personal de l'ICAC és format per investigadors (que poden ser
contractats, adscrits, col laboradors o visitants), investigadors en formació (contractats, becaris o

adscrits), personal de suport a la investigació i personal d'administració iserveis.

El model de selecció de personal investigador contractat es fa mitjançant convocatòria pública.
L'avaluació dels currículum vitae és externa iels contractes dels investigadors es pacten pel que fa a la



/¿-

I
.l

durada ials objectius. La direcció de I'ICAC podrà contractar també investigadors per dur a terme
projectes de recerca concrets. Així com, d'altre personal temporal de suport a la recerca id'administració
r servers.

D'acord amb el Pla estratègic, es preveu que l'any 2012 el personal propi de l'ICAC serà de 52 persones:
18 de personal investigador (inclou la directora), 12 de personal investigador en formació, '11 de personal
de suport a la recerca, '1'1 de personal administratiu ide serveis (inclou l'administrador).

)lassificació personal ICAG

2006
(punt

oartida)
2007 2008 2009 2010 2011 2012

]APS DE GRUP

)ap d'àrea o Director
ie programa

)ropi
1 1 1 1 1 1 1

\dscrit ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

)ap de grup o Cap
ie qrup sènior

)rooi J

\dscrit ¿ 4 4

nvestigador
'esponsable

)rooi 4 4 4 1 1 ¿ 2

\dscrit z z ¿ ¿ z 2 ¿

)ap de grup júnior
)rooi ¿ 5 o

\dscrit ¿ 2 ¿ ¿ ¿ 2

STAFF

JCIENTISTS
nvestigadors

)rooi

\dscrit 1 1 1 1 1 I 1

NVESTIGADORS )ostdoctorals
)rooi 7 I a o

\dscrit 1 1 1 o I 8 8

)OSTDOCTORALS )redoctorals
froni 13 IJ IJ l? 12, 12 12

\dscrit 1 4 ö R a 8

[ÈCNICS DE

JUPORT A I,R+D

)ap de Serveis
)ientífics

)roni ¿ 4 4 4

\dscrit 1 1

[ècnic d'R+D
)roD 8 8 8 7 7

\dscrit 1 1 1

)ERSONAL

)ap de Departament
)roni

1 2 ¿

\dscrit
\dministratius i

lècnics especialistes

)rooi J Ã

\dscril

GERÈNCIA
\uxiliar Ad ministratiu
tècnics

)rooi
1 1 z ¿ ¿ 2

\dscrit

)ersonal subaltern
)rooi

1 1 1 1 1

\dscrit

IOTAL 42 54 62 73 78 80 81

Els investigadors de l'lnstitut es responsabilitzen i col laboren en els projectes de recerca aprovats, i poden
participar en els cursos de formació avançada que organitzi la institució. A més, l'lnstitut comptarà amb
especial¡stes 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 l'investigador adscrit, partic¡pen a l'ICAC investigadors d'altres institucions que desenvolupen la

seva recerca a l'lnstitut, amb suport econÒmic extern o propi. A I'acabament d'aquest Contracte programa es
preveu una mitjana de 19 investigadors doctors adscrits amb diferents nivells de responsabilitat.

Amb la figura de I'investigador en formació, l'lnstitut pretén ajudar a la formació de personal investigador. Els
investigadors en formació desenvoluparan la recerca en el marc d'un projecte o projectes impulsats pels equips
investigadors de l'lCAC. Al final de la vigència d'aquest Contracte programa es preveu una mitjana de 12

investigadors en formació, més I investigadors en formació que tindran la seva tesi doctoral adscrita a I'lnstitut
perquè estarà dirigida o coordinada per investigadors de I'ICAC o bé acollida en algun projecte de recerca en què
participi I'lCAC.

Amb la figura d'investigador col.laborador o visitant, participen a I'ICAC investigadors d'altres institucions que
col.laboren puntualment en projectes impulsats per l'lnstitut, amb suport econòmic extern o propi.



t/

(

:
)
ì

:

5. Espais

L'lnstitut té la seu en un edifici cedit per la URV en el Campus Universitari de Tarragona. El conveni de cessió de

l'edificifou signat per ambdues institucions eldia 1 d'octubre de2002, amb una durada indefinida condicionada a la
cessió que l'Ajuntament va fer de I'edifici en favor de la URV. Aquest edifici és l'Antic Mercat del Fòrum, situat a la
plaça del Rovellat. En aquest local, de 1.129 m', l'lnstitut compta amb els espais que li han de permetre

desenvolupar la seva tasca Entre d'altres, disposa de despatxos per al personal investigador i per a

l'administració; centre de documentació; sales per als investigadors en formació i becaris; tallers i laboratoris;
seminaris; sala d'actes i magatzems.

6. Equipament

El centre de documentació, a més de guardar la documentació de la recerca de l'lnstitut ide disposar dels llibres i

bases de dades necessaris per al seu funcionament, es coordina informàticament amb biblioteques icentres de

documentació amb fons relacionats amb l'arqueologia clàssica A l'hora d'adquirir publicacions, l'lnstitut promou la

coordinació amb les altres biblioteques especialitzades en arqueologia clàssica de la ciutat de Tarragona, amb
I'objectiu de disposar a mig termini dels instruments documentals i bibliogràfics que convertiran aquesta ciutat en

un punt òptim per a la recerca en aquesta disciplina. Atès el nombrós volum de documentació incorporat al centre
en els darrers anys, l'lnstitut equiparà el fons de reserva del centre de documentació perquè pugui guardar
adequadament l'esmentat conjunt documental format per llibres, plànols, fotografies, manuscrits i d'altres
documents gràfics.

L'equipament del laboratori i del taller de l'lnstitut ja permet el desenvolupament de la recerca (anàlisis
arqueomètrics, consolidació d'objectes, diburx, fotografia i d'altres tècniques auxiliars) i especialment la dotació de
la Unitat de documentació gràfica i la Unitat d'estudis arqueomètrics de l'lnstitut. En aquest sexenni, es preveu

completar I'equipament ila consolidació aquestes unitats com a serveis a disposició de l'lnstitut id'altres
institucions relacionades en l'arqueologia clàssica.

7. Sequiment i avaluació de I'activitat de l'ICAC

L'autoavaluació, l'avaluació externa iel rendiment de comptes són el colofó del planejament estratègic de
l'lnstitut iamb ells es pretén. primer, fer un seguiment intern del compliment dels objectius fixats i, segon,
encarregar l'avaluació externa perquè doni objectivitat al compliment del planejament ipermeti obtenir
una tercera visió no compromesa amb el procediment. L'avaluació externa dóna confiança als
responsables de la tutela del compliment dels objectius.

El rendiment de comptes és l'acte pel qual la direcció presenta davant del Consell de Direcció de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica la memòria i el balanç de l'actuació duta a terme en un període de temps determinat, ja
sigui un any o un període més llarg de temps. Amb aquest acte no només es respon al control de la legalitat sinó
també al compliment dels objectius fixats També cal retre comptes a aquelles institucions amb les quals I'lnstitut
s'ha compromès a fer-ho en el marc del planejament estratègic o del compliment de contractes programa, com
aouest.

Quarta. Missió de I'ICAG

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica té com a missió el desenvolupament de la recerca d'excel'lència
en el camp de I'arqueologia clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica, que
engloba la Mediterrània il'entorn on es desenvoluparen les cultures clàssiques; com cronològica iètnica,
comprenent les civilitzacions grega iromana iles dels altres pobles relacionats directament amb aquestes
civilitzacions L'ICAC també té la voluntat d'explotar científica iculturalment la considerable riquesa del
patrimoni arqueològic de Catalunya i la de promoure la formació avançada dels investigadors d'aquesta
àrea i difondre'n els resultats.

La missió de I'ICAC té les finalitats següents:

. Coordinar iimpulsar la investigació en arqueologia clàssica d'acord amb els centres de recerca de
Catalunya que treballen en aquest mateix camp.

. Enfortir la recerca bàsica ila innovació teòrica imetodolÒgica amb el desenvolupament de línies,
programes i projectes de recerca.

. Afavorir la col.laboració iles sinergies amb les universitats ialtres centres de recerca de
Catalunya, com l'lnstitut d'Estudis Catalans, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, entre altres
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museus, amb l'objectiu de crear una plataforma de cooperació internacional en aquest camp del
coneixement.

Fomentar Ia investigació interdisciplinària amb la participació d'altres ciències afins iamb
I'exoerimentació de les noves tècniques auxiliars d'anàlisi Entenent la cultura material en un

sentit amoli.

Col.laborar amb la Direcció General del Patrimoni Cultural iamb les altres institucions que
contribueixen a gestionar el patrimoni arqueològic, per promoure'n l'explotació cientifica i l'ús com
a recurs cultural.

Promoure la formació avançada i la difusió en Arqueologia Clàssica.

Cinq uena, Activitat científica

Els objectius cientÍfics de l'lnstitut es desenvolupen a través de les línies de recerca que generen
diversos programes que, a la vegada, es podran dividir en projectes concrets Cadascuna de les lÍnies de
recerca està regida per una comissió presidida per la direcció de l'ICAC iconstitulda per investigadors,
especialistes en el tema objecte de la línia. La comissió, a més d'elaborar I'estratègia de
desenvolupament de la línia ide proposar els objectius a assolir, fa el seguiment il'avaluació dels
projectes igenera les propostes d'activitats corresponents (seminaris, congressos, publicacions, etc.).

Els programes de recerca són desenvolupats pels equips d'investigació de l'lnstitut, formats per
investigadors, investigadors adscrits, contractats o col'laboradors ique compten amb investigadors en
formació. Cada programa de recerca es concreta en un o més projectes de recerca al capdavant dels
quals hi haurà un investigador responsable. El projecte de recerca té un objectiu científic concret, un

calendari d'execució, una relació dels recursos humans, materials ieconòmics que són necessaris iels
drets ideures de les parts (ICAC iresponsable del projecte).

Les línies de recerca de l'lnstitut són.

1. Arqueologia de la ciutat antiga
2. Arqueologia del paisatge, poblament iterritori.
3. Instrumentum domesticum. Materials i comerç al món antic.
4. Arqueologia clàssica i produccions artístiques.

L'ICAC defineix també uns programes transversals que desenvolupen disciplines, de caràcter metodològic i aplicat,
afins a I'arqueologia que incideixen en les línies de recerca de l'lCAC. A l'estructura de recerca se situen al mateix
nivell que les línies de recerca, i són coordinats per un investigador responsable, que pot desenvolupar diversos
projectes.

Es defineixen tres programes transversals.

1. Mètodes itècniques de les ciències experimentals aplicades a I'arqueologia clàssica: paleoambient i

arqueologia ambiental, arqueometria

2. Tecnologies de la informació i la comunicació (TlC) aplicades a I'arqueologia clàssica.

3. Arqueologia Clàssica i Ciències de l'Antiguitat. Fonts textuals, epigrafia i numismàtica.

Així mateix, en el sexenni 2007-2012 s'han iniciat dos nous programes específics dels quals s'havia anunciat la

seva conveniència, però que serà amb el nou Pla estratègic 2007-2012 que s'impulsaran definitivament. Aquests
programes específics tenen un caràcter més temàtic i desenvolupen aspectes que afecten a diverses línies
diverses de recerca i són els seqüents:

1. Formació idesenvolupament de societats complexes en la protohistòria catalana.

2 Arqueologia grega.

El Consell Cientific Assessor, integrat per personalitats de reconegut prestigi internacional en I'àmbit
d'actuació de I'lnstitut, tindrà cura del seguiment científic de I'activitat de I'lnstitut, d'avaluar-ne els
resultats ide proposar noves estratègies iactivitats. Per al seguiment de la marxa de I'lnstitut, el Consell
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Científic Assessor podrà comptar amb la participació dels coordinadors de les línies de recerca, dels
programes transversals i dels programes específics.

A banda d'activitats com reunions científiques (congressos, simposis, col'loquis, seminaris, etc.) o

divulgadores (conferències, publicacions, audiovisuals, etc.), el referent principal per difondre les fites
obtingudes en la recerca cientifica són les publicacions. L'ICAC mantindrà les pròpies sèries de
publicacions científiques icol laborarà en coedicions amb altres institucions o empreses editorials per tal
de mantenir un bon ritme en I'edició dels resultats que es vagin assolint en la recerca desenvolupada. Així
mateix, els investigadors de I'ICAC publicaran també síntesis científiques d'aquests resultats en les
principals revistes científiques mundials especialitzades en la temàtica prÒpia de l'lnstitut.

La prestació de serveis amb d'altres institucions públiques iprivades es farà d'acord amb el plantejament
estratègic aprovat per l'lnstitut.

L'lnstitut ha iniciat una actuació potent en el camp de la formació avançada fent primer un doctorat
interuniversitari en Arqueologia Clàssica idesprés d'un Màster Oficial lnteruniversitari en Arqueologia
Clàssica des del curs 2006-2007. En aquesta tasca l'lnstitut col labora estretament amb les universitats
catalanes iparticipa activament en la nova organització acadèmica fruit de la integració en el Espai
Europeu d'Estudis Superiors amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la
Université de Provence ila Seconda Università degli Studi di Napoli. En el proper sexenni es
profunditzarà en el desenvolupament d'aquesta activitat de formació avançada en el marc dels objectius
de confluència europea en aquest camp

L'lnstitut sondejarà les possibilitats de col.laboració amb empreses públiques o privades de comunicació
audiovisual per tal d'elaborar productes que difonguin els resultats de les recerques que portin a terme els
investigadors de l'lnstitut.

Sisena. Objectius generals i estratègics

El plantejament estratègic de l'lnstitut es porta a terme a través del pla quadriennal d'activitats idel pla estratègic
2007-2012. Aprovat pel Consell de Direcció de l'lnstitut el dia 26 de juny de 2007, el pla d'activitats inclou: els
objectius científics i de recerca, els objectius de formació i difusió i els objectius organitzatius i d'equipament de
l'lnstitut. El pla estratègic 2007-2012 inclou: un diagnòstic de la situació, la missió, la visió, els eixos i objectius
estratègics, els objectius operatius, les activitats, els indicadors, I'avaluació i el rendiment de comptes. A més,
acompanyen al pla estratègic tres annexos: un sobre recursos humans, l'altre sobre els grups de recerca i el tercer
sobre el pressupost pluriennal. Els objectius estratègics del pla estratègic 2007-2012 s'agrupen en 5 eixos que a
continuació s'enumeren:

Eix '1. L'organització, l'equipament iel govern de I'lnstitut.
Eix2. La recerca de I'lnstitut i el seu posicionament envers Catalunya i Europa.
Eix 3. L'lnstitut i la formació avançada en I'espai europeu d'educació superior (EEES)
Eix 4. La transmissió del coneixement per al gaudi i el creixement social
Eix 5. El creixement econòmic dels recursos propis de I'lnstitut

En aquest marc, l'objectiu general del contracte programa és que l'ICAC assoleixi una dimensió i un nivell que li

permeti estar present i competir amb èxit internacionalment i aprofitar les possibilitats que s'obren en el marc del
nou Espai Europeu de Recerca. Per tal d'assolir aquest objectiu general, s'estableixen els objectius estratègics
següents:

1. Objectius estratègics generals dels centres de recerca:

'1.1 Potenciar la capacitat d'obtenció de recursos competitius del centre mitjançant la participació
dels investigadors del centre en convocatòries competitives, contractes amb empreses i

docència.

1.2 Assolir la massa crÍtica necessària d'acord amb el pla d'incorporació de personal establert en
el Pla estratèoic del centre

1.3 Potenciar I'excel.lència en la producció científica mitjançant la publicació d'articles en revistes
especialitzades de reconegut prestig..



l.4Porlar a terme activitats de formació de personal investigador en col laboració amb les
universitats relacionades amb la recerca duta a terme en el centre.

2. Objectius estratègics específics del I'ICAC:

2.1 Completar i millorar I'estructura organitzativa i l'equipament de I'lnstitut, amb l'objectiu
d'aconseguir millorar-ne el funcionament per assolir els resultats programats.

2.2 Posicionar la recerca de l'lnstitut en el marc de referència europeu iser un centre de recerca
d'excel.lència en l'àmbit català. Les activitats científiques dutes a terme a Catalunya ila
presència de missions arqueològiques de I'lnstitut juntament amb d'altres estratègies de
col laboració als paTsos de l'entorn mediterrani seran els eixos principals d'actuació. També ho
serà la difusió científica dels resultats.

2.3 Consolidar els estudis de postgrau i doctorat en què participa l'lnstitut i mantenir una àmplia
oferta de cursos iseminaris de formació avançada en arqueologia clàssica

2.4 Augmentar i millorar les activitats de tot tipus que condueixin a la transmissió del coneixement
de la cultura clàssica ide la dels altres pobles que hi hagin estat relacionats per al gaudi iel
creixement social.

Aquests objectius estratègics agrupen els objectius operatius que, a la vegada, contenen les activitats a

dur a terme per aconseguir el pla proposat. La seva exposició detallada es troba en el pla estratègic
2007-2012 de l'lCAC.

Setena. lndicadors de seguiment i valoració del grau d'assoliment del contracte programa.

La Comissió de Seguiment definida a la clàusula quinzena vetllarà pel compliment dels objectius estratègics i els
compromisos assumits per I'ICAC en el present contracte programa, analitzant els resultats obtinguts cada any
d'acord amb els indicadors que queden recollits, amb els valors corresponents, a I'annex ll Aquests indicadors
reflecteixen els establerts al Pla estratègic de l'ICAC per al període2007-2012

Així mateix, l'esmentada Comissió valorarà el grau de compliment global dels compromisos fixats anualment,
d'acord amb la ponderació dels indicadors estaberta en I'esmentat annex.

El sistema de ponderació dels objectius, i alhora dels indicadors de cada objectiu, té present la seva coherència en

el procés d'aplicar i desenvolupar el Pla Estratègic 2007-2012 de l'lCAC. Cadascun dels objectius ha estat
ponderat segons els criteris següents:

- valor estratègic de I'objectiu
- pes de I'objectiu amb relació amb el conjunt de compromís del contracte programa

La ponderació dels indicadors s'ha fet en funció del pes que aporten a la consecució de I'objectiu en el que

s'insereixen.

La ponderació s'ha fet de manera que el resultat global del màxim assolible sigui de 100%.

i Els pesos assignats inicialment als objectius i indicadors poden ser revisats i reajustats anualment per la Comissió

f 
de Seguiment del contracte programa.

/ Vuitena. Aportacions econòmiques del Departament d'lnnovació, Universitats i Empresa al finançament de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

{
, Per portar a terme les seves finalitats, I'ICAC compta amb els recursos que provenen de subvencions, de convenis

- o de contractes vinculats a projectes especifics de recerca i també de docència.

' Un dels objectius bàsics d'aquest document és establir els mecanismes icriteris que permetin dotar
l'ICAC d'un finançament adient als seus objectius durant el període de vigència d'aquest contracte
programa

Les quantitats anuals han estat calculades, d'acord I'annex l, a partir de la previsió de les despeses de
personal ide béns iserveis per als anys corresponents iles previsions dels ingressos per altres fonts de
finançament amb què l'ICAC pot comptar per als exercicis 2007,2008, 2009, 2010,2011 i2012.
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Les previsions de finançament del DIUE inclouen la previsió econòmica per al desplegament i

consolidació de l'lnstitut, la incorporació de nou personal, tant investigador, com de suport iadministració,
d'acord amb les previsions fetes a la clàusula tercera, apartat quatre

Aixi mateix, I'ICAC preveu altres ingressos provinents de convocatòries competitives de les institucions
catalanes, espanyoles ieuropees Aquestes estimacions s'han elaborat a partir d'expectatives sòlides a la
data d'elaboració del Pla Estratègic de l'lCAC, que no obstant podrien no materialitzar-se per raons
alienes a la voluntat de I'lCAC.

En conseqüència, per tal d'aconseguir els objectius de l'ICAC previstos en aquest contracte programa, el

DIUE aportarà a l'ICAC una quantitat anual destinada a despeses de funcionament, que alhora li permett
obtenir recursos competitius per al desenvolupament de la pròpia activitat de recerca.

Les aportacions anuals previstes per part del DIUE per a finançar despeses de funcionament de l'ICAC
per al període de vigència del contracte programa s'indiquen a Ia taula següent.

Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012

Aportació per al

[uncionament
ie l'ICAC

1.300.000 € 1.326.000 € 1.405.560 € 1.503.949,20 € 1 .654.344,12 € I .819.778,53 €

El pagament de l'aportació 2007 es va realitzar mitjançant les resolucions d'autoritzacio de transferència de 2 de
maig i 27 de juliol de2007

El pagament de I'aportació 2008 es va realitzar mitjançant la resolució d'autorització de transferència de 22 de
febrer de 2008.

Les aportacions per als anys 2009,2010,2011 i 2012 aniran a càrrec de les partides pressupostàries dels diferents
exercicis pressupostaris equivalents a la partida |U421D1442003600/5710 del pressupost de la Generalitat de

Catalunya per al 2009.

A tal efecte, en data 2 de desembre de 2008, s'ha aprovat un Acord de Govern d'autorització de despesa d'abast
pluriennal, per poder fer front a les despeses derivades d'aquest conveni.

En cas que la Comissió de Seguiment consideri necessària la modificació dels objectius i els indicadors i que

aquesta modificació comporti una variació de les aportacions, caldrà signar una addenda al contracte programa i

modificar I'expedient de despeses pluriennals.

Novena. Pagament.

L'aportació anual general del DIUE s'ordenarà a la bestreta, dins del primer quadrimestre de I'exercici
corresponent, sense que sigui necessària la prestació de garanties tenint en compte l'ànim no lucratiu de I'entitat,

d'acord amb els imports i amb les anualitats previstes a la clàusula vuitena.

L'ICAC haurà de presentar a la Direcció General de Recerca la documentació justificativa següent.

- Memòria detallada sobre les activitats realitzades durant I'exercici corresponent amb el conforme o vistiplau
del responsable econòmic de l'entitat.

- Liquidació provisional del pressupost de l'ICAC de l'exercici corresponent amb el conforme o vistiplau del
responsable econòmic de l'entitat.

- Certificat del responsable econòmic de I'ICAC amb indicació que la documentació relativa a la liquidaciÓ del
pressupost i l'informe d'auditoria es troben a les dependències del centre, a disposició del Departament
d'lnnovació, Universitats i Empresa, de la lntervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de

Comptes.

Aquesta documentació haurà de ser tramesa, conformada pel responsable de l'ICAC dins els tres primers mesos
de I'exercici següent, sens perjudici de la presentació de la liquidació del pressupost definitiu un cop aquesta hagi
estat aprovada per l'òrgan corresponent.
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Desena. Tractament dels excedents pressupostaris

Els excedents pressupostaris o romanent de tresoreria, al marge de la part que pugui resultar afectada per la seva
finalitat, provenen de I'obtenció d'ingressos propis superiors als previstos, per una menor despesa derivada d'un
estalvi de costos sobre els previstos o bé d'un excés de transferències no finalistes rebudes.

En el cas que a la liquidació de l'exercici pressupostari corresponent es produeixin romanents de tresoreria positius
es orocedirà a:

Si s'ha assolit un grau de compliment dels indicadors, d'acord amb els termes establerts a la clàusula setena,
superior o igual al 90o/o, l'ICAC podrà incorporar el romanent liquidat i destinar-lo al seu reforçament mitjançant
inversions en equipaments científic itecnolÒgic, en formació ia la realització d'actuacions d'interès per alDlUE

En el cas que el grau de compliment fos inferior al g0%, el total es minorarà de les aportacions del DIUE de
l'exercici següent.

L'ICAC informarà oportunament a la Comissió de Seguiment de I'existència de romanent, aixÍ com de la proposta
de la seva destinació acordada pel seu òrgan de govern. L'esmentada Comissió traslladarà aquesta proposta al

DIUE, juntament amb la seva valoració d'acord amb els termes establerts a la clàusula setena, el qual determinarà
la naturalesa del romanent de tresoreria i aprovarà la proposta de destinació de recursos.

Onzena. Política de personal

L'ICAC es compromet, pel que fa a la selecció icontractació de personal investigador, de suport ide
gestió, a fer-ho mitjançant sistemes competitius, que garanteixin els principis de publicitat, mèrits i

caoacitat.

Dotzena. lmatge

L'ICAC es compromet a complir les directrius d'imatge corporativa iinstitucional que el DIUE aprovi per al

conjunt dels centres de recerca que obtenen finançament mitjançant contractes programa.

Tretzena. Relacions amb les universitats

l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica procurarà establir els mecanismes necessaris per a una màxima
coooeració amb les universitats catalanes en el seu àmbit d'actuació imolt especialment amb la

Universitat Rovira i Virgili a la qual està adscrita com a institut universitari

Catorzena. Reunions del Consell de Direcció de !'ICAG

Amb l'objectiu d'articular les relacions iels mecanismes de coordinació entre el DIUE il'lCAC, aquest
haurà de trametre a la Direcció General de Recerca la proposta d'ordre del dia i la informació a presentar
a les reunions del Consell de Direcció de l'lCAC, 20 dies abans de la celebració de la reunió, per tal que
pugui ser analitzada.

Quinzena. Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment estarà formada per tres representants designats pel DIUE, dos en
representació de la Direcció General de Recerca i un d'ells en representació del Programa CERCA, i dos
representants designats per I'lCAC.

Correspon a la Comissió de Seguiment anualment idesprés del tancament de la memòria d'activitats del
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

- analitzar les línies d'actuació que el centre hagi dut a terme durant l'any anterior, acordar el grau
de compliment dels objectius icompromisos establerts al contracte programa, en base a l'evolució
quantitativa dels indicadors establerts a la clàusula setena iles memòries anuals de les
actuacions del centre, ielevar proposta al DIUE del percentatge total del finançament que
correspongui, tenint en compte els imports referenciats a la clàusula vuitena iels requisits
pressupostaris establerts per a cadascun dels anys.
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AixÍ mateix podrà, si ho creu convenient, efectuar les propostes d'ajust dels objectius iindicadors per a

l'any següent.

A més a més, correspon a la Comissió de Seguiment

- Proposar, si escau, les mesures correctores que consideri necessàries per tal de garantir el
compliment del contracte programa.

- Proposar, si escau, l'actualització iadequació de determinades clàusules i objectius del contracte
programa d'acord amb els diferents escenaris que es puguin produir a les parts contractants, les
quals, si hi estan d'acord, modificaran ['articulat d'aquest contracte programa. Les modificacions
d'objectius i indicadors que proposi la Comissió de Seguiment han d'estar justificades i han de respectar
els principis generals que inspiren el contracte programa.

- Sol'licitar la informació que cregui necessària per al correcte seguiment del contracte programa.

- lnformar, si escau, les desviacions significatives del pla econòmic ifinancer (annex l) que es
plantegin ijustifiquin per part de l'lCAC.

- Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d'aquest contracte
programa.

Per al correcte exercici de les seves funcions, la Comissió de Seguiment acordarà la forma i la periodicitat
en què els seus membres han de rebre la informació necessària per al seguiment de l'execució del
contracte programa.

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 demani.

Setzena. Avaluació externa del Gentre.

D'acord amb el compromÍs 26 del Pacte Nacional per a la Recerca i la lnnovació, al tercer any de vigència
del contracte programa es durà a terme una avaluació externa del centre, a càrrec d'un equip
d'investigadors de prestigi internacional, que tindrà com a finalitat principal analitzar el grau d'excel'lència
científica ila competitivitat internacional del centre, aixÍ com proposar mesures per al seu major impacte
en el panorama científic europeu, destacant de forma especial accions específiques per a la transferència
de tecnologia iconeixements. L'avaluació pot suposar, si així es considera oportú, la modificació del
present contracte programa, atès el seu caràcter vinculant.

D'altra banda, el resultat positiu en I'avaluació podrà donar lloc a la negociació d'un nou contracte programa per
un periode de sis anys que podria comportar la denúncia del present contracte programa.

lcom a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte programa, les parts signen per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i la data de I'encapçalament.

Pel Departament d'lnnovació,
Universitats i Empresa,

Per l' lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,

),
ì.J'¿L-.;-(

- rEt=t=
rT(ÊAGE

ln¡tltut Ctl¡ll
d' /rrquoo log le GlÒr¡ler

Josep Huguet i Biosca
Conseller d'l nnovació,
Universitats i Empresa

lsabel Rodà de Llanza
Directora de l' lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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Annex I . Pla econòmic i financer de I'ICAC per al període 2007-2012.

2007 2008 2009 2010 2011 20't2

0l .00 Cobraments com petiti us:

a ) Convocatòria Competitiva

Generalitat-DlU E 11 291 ,56 30 826,29 37 284,11 44 626,73 48.170.74 54 396,35

Generalitat- Altres deoartaments 13 503,00 21 000,00 21 000,00 25.000,00 31 000.00 40.000.00

Administració de I'Estat 51.090,30 62 000,00 64 000.00 72 000.00 87 000,00 90 000,00

Unió Eurooea 000 1.00 20 000.00 22 000,00 22.000,o0 32.000,00

Altres 24 015.65 5 000.00 5 000,00 5 000,00 10,000,00 15.000.00

b ) Recerca per contracte

Adm inistració (AC,AA,AL) 144 882,21 129 267,48 157 882,72 207.062,21 279.095.26 352.200.83

Empresa 29 418,00 32 000 00 40 000 00 75 000.00 97.000.00 157.000.00

02.00

Total cobraments com petitius 274.200,72 280.094.77 345.1 66,83 450.688,94 574.266.00 740.597.1 I
Cobraments no competitius:

a ) Generalitat

DUE

- Transferències oer funcionament 1 300 000,00 1 326 000,00 1 405 560,00 1.503 949,20 1 654 344,12 1 8'19,778 53

Altres deoartaments

- Transferèncìes per funcionament 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

b ) Administració de I'Estat 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00

c ) Altres patrons (URV) 80.000.00 80.000.00 60 000,00 60.000,00 60 000,00

3.

4.

5.

Total cobraments no competitius 1.300.000.00 r.406.000.00 1.485.560,00 1.563.949,20 1.714.344.12 1.879.778.53

I

Cobraments per Dropietat industrial 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

I

Altres cobraments 39 218,53 8.500 I 775 00 11 241 25 12.927,44 14 866.56

Total cobraments per operacions
d'exolotació 1.613.419,25 1.694.594.77 1.840.501,83 2.025.879.39 2.301.537.56 2.635.242,27

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Paqaments d'explotació variables:

- Funoibles i serveis externs de recerca 65 239,63 66.544,42 67.875,31 72 626,58 77 710.44 83 150.17

- Personal 172 752 04 190 328 90 21 6.056.14 273 339.55 365.585.94 502.463.76

2 Paqaments d'explotació fixes:

- Funoibles i serveis externs de recerca 322.500,17 332 175,18 358 749,19 383 861 63 410 731.95 439 483.1 I
- Personal 893.925,34 929 682.35 I 015 956.23 '1 081 874.06 1 125 149,03 1 196 974,11

- Pagaments per despeses generals i

serve¡s contractats 143 909,89 143 563,08 146 864,96 174 350,17 237 021 ,77 311 650.42

3.

Total pagaments per operacions
d'exnlotació 1.598.327.07 1.662.293.93 1.805.501.83 1.986.052.00 2.216.199,'13 2.533.721,65

4.

Pagament d'obra civil, instal.lacions i

eouioament 15.092.18 32.300,84 35.000,00 39.827,39 85.338.43 101.s20.62

RESULTAT PRESSUPOST FINANCER

ORDINARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
/

- \--
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Annex ll . lndicadors de seguiment i sistema de ponderació.

1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS GENERALS DELS CENTRES DE RECERCA

1.1 Potenciar la capacitat d'obtenció de recursos competitius de l'ICAC mitjançant la participació dels investigadors del

competitives i contractes amb empreses

PONDERACIO:7Oo/"

centre en convocatòries

PONDERACIO:25%

lndicador 1.1 Valor 2¡66 V zoot V zotz Ponderat

lngressos competitius obtinguts per convocatòria 99 900,51 113 827,29 142 284,11 163 626,73 188.170,74 216.396,35 40%

lndicador 1.2 Valor zooe V zor V zotz Ponderat

lngressos competit¡us obtinguts per contractes o convenis 174.300.21 161 267,48 197.882,72 282 062,21 376 095,26 509.200,83 40%

lndicador 1.3 Valor zooo V zooz V zooa V zoo. V zoro Y zor V zotz Ponderat

lngressos competitius obtinguts per docència 39 218,53 8 500,00 9 775,00 11.241 ,25 12 927,44 14 866,56 20%

1.2 Assolir la massa crítica necessària d'acord amb el pla d'incorporació de personal establert en el Pla estratèglc del centre PONDERACIO:5%

lndicador 1.4 Valor V zooa V zoos V zo,r V zotz Ponderat

Nombre de caps de qrup sènior 35%

lndicador 1.5 Valor V zooa V zoog V zoro V zor Ponderat

Nombre de caps de grup júnior 5 35%

lndicador 1.6 Valor V zooa V zoos V zoro V zor Ponderat

Nombre de personal d'administració i gerència 4 o l0 11 11 11 11 30%

1.3 Potenciar l'excel'lència en la producc¡ó científica mitjançant la publicació d'articles en rev¡stes espec¡alitzades de reconegut prestigi.

PONDERACIO:25o/"

lndicador 1.7 Valor zooe V :ooz V zooe Y zotz Ponderat

Nombre d'articles en revistes especialitzades de reconegut

orestiq¡
7 8 ö 10 10 10 10 100 Yr
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1.4 Porlar a terme activitats de formació de personal investigador en col'laboració amb les universitats relacionades amb els àmbits de la recerca

a terme oelcentre PONDERACIÓ: '

lndicador 1.8 Valor zooe Y zoot V zoos V zoog V zoro V zol V zorz Ponderat

Tesis llegides i dirigides per investigadors de I'ICAC 1 1OO o/o

t\-

2. OBJECTIUS ESTRATEGICS ESPECIFICS DE I'ICAC PONDERACIO: 30%

2.1 Completar i millorar l'estructura organitzativa i I'equipament de I'lnstitut, amb l'objectiu d'aconseguir millorar-ne el funcionament per assol

resultats programats.

lndicador 1.9 V zoot V zoos V zoos V zoto V zott V zotz Ponderat

Grups de recerca liderats per l'lnstitut 1 4 6 I q 10%

2.2 Posicionar la recerca de l'lnstitut en el marc de referència europeu i ser un centre de recerca d'excel'lència en l'àmbit català.

lndicador 1.10 V zooz V zooe V zoog V zoro V zor V zorz Ponderat

Nombre de projectes de recerca 24 29 5Z 34 34 8%

lndicador 1.11

Participació en m¡ssions arqueològiques a d'altres
oaïsos de l'entorn mediterranl

¿ 4 4 4 4 8%

lndicador 1.12

Nombre de projectes europeus 1 1 1 7%

lndicador 1.13

Nombre de bancs de dades europeus cogestionats
Der l'lcAc

a 2 a ¿ ¿ 7%

2.3 Consolidar els estudis de postgrau ¡ doctorat en què participa l'lnstitut i mantenir una àmplia oferta de cursos i seminaris de formaciÓ avança(

arqueologia clàss¡ca.
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lndicador 1.14 V zooz V zoot V zoog V zoro V zott V zotz Ponderat

Nombre de titulats en el Màster Oficial lnteruniversitari en
Arqueologia Clàssica

lÃ tc lq '15 lc 15 10%

2.4 Augmentar i millorar les activitats de tot tipus que condueixin a la transmissió del coneixement de la cultura clàssica i de la dels all
pobles que hi hagin estat relacionats per al gaud¡ i el creixement social.

lndicador 1.15 V zoot V zooe V zoos V zoro V zol V zotz Ponderat

Llibres preparats per publicar per I'ICAC 5 5 5 5 6%

lndicador 1.16

Llibres preparats per publicar per altres editorials 6 Ã o 6 n 4%

lndicador 1.17

Articles en actes de reunions cientifiques de prestigi reconegut 7 8 I 8 8 4%

lndicador 1.18

Organització i coorganització de reunions científiques 2 3 4 4 4 4 6%

lndicador 1.19

Participació en reunions científlques organitzades per altri o 8 10 10 10 4%

lndicador 1.20

Nombre de documents incorporats al fons documental 300 300 300 300 400 400 4%

lndicador 1.21

Seminaris i altres cursos internacionals 4 4 4 4 6 4%

lndicador 1.22

Contractes per transferència del coneixement J 3 4%

lndicador 1.23

Nombre de visites al web de l'ICAC 100.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 3%

lndicador 1.24

Nombre de descàrregues d'arxius del web de l'ICAC 40.000 70.000 90.000 1 10.000 130.000 150.000 3%
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Indicador 1.25

o 6 6 o 6 6

Col'laboració en exp.osicions i d'altres activitats 2 2 3 4 2%
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