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CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I EL PATRONAT MUSEU DE cRANOLLERS

Granollers, 19 de maig de 2009

REUNITS

D'una banda, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta ent¡tat, d'acord amb el seu
càrrec iamb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció de l'lnstitut al

director, l'11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de

Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili creat per l'Acord de Govern de la Generalitat de

Catalunya, de2 de maig de 2000 (DOGC núm 3143, de 19 de maig), amb domicili social
a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

l, d'altra banda, el Sr. Josep Mayoral Antigas, President del Patronat Museu de

Granollers, organisme amb NIF P-5809506-H, idomicili social al c/ Anselm Clavé,40 de
Granollers, que actua en nom i representació del Patronat Museu de Granollers, en

virtut del nomenament del Ple de l'Ajuntament de data 12 de febrer de2OO4.

Les dues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i a tal

efecte,

EXPOSEN

Primer.- Que I'ICAC és un consorci públic que ha estat creat per desenvolupar la recerca, la
formació avançada i la difusió en el camp de l'arqueologia clàssica en un sentit ampli, tant des

d'una perspectiva geogràfica, 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.

Segon.- L'ICAC neix amb la voluntat d'explotar científicament i culturalment la riquesa
considerable del patrimoni arqueolÒgic de Catalunya, id'afavorir la col'laboració iles
sinergies amb les altres institucions que impulsen projectes de recerca en el camp

d'aquesta disciplina.

Tercer.- Que el Patronat Museu de Granollers és un organisme autònom de I'Ajuntament

d'aquesta ciutat que té interès a promoure el desenvolupament cultural, individual i col'lectiu

dels ciutadans, creant condicions òptimes per l'intercanvi d'idees, el debat, la creació i la difusió

artística, la transmissió de coneixements i totes aquelles iniciatives que facin de la ciutat el

marc natural de relació cívica i cultural.

Quart.- Que el Patronat Museu de Granollers posseeix un fons d'arqueologia, d'art,
d'arts decoratives, d'etnografia i numismàtica. A més, coordina i dóna suport a la major
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Dart de les excavacions de la comarca iels membres col'laboradors de les àrees
d'història del Museu porten a terme una tasca d'investigació i d'estudi per a la protecció i

la sensibililzació del patrimoni cultural.
Cinquè.- Que ambdues institucions tenen interessos comuns en la recerca, la documentaciÓ i

la difusió en l'àmbit de l'arqueologia clàssica i el seu patrimoni.

Sisè.- Que atès el que s'ha exposat i d'acord amb el que preveu la Llei 3011992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, ambdues parts, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per a

signar aquest document,

ACORDEN

1.- L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col'laboraciÓ entre l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica i el Patronat Museu de Granollers. En concret, sÓn objectius d'aquest
conveni de col'laboració entre ambdues instituclons:

a) Les relacions de caràcter científic, tècnic icultural en l'àmbit de l'arqueologia
clàssica.

b) La col'laboració en programes i projectes d'investigació.
c) L'intercanvi d'informació sobre temes d'investigació, llibres, publicacions i altres

materials d'interès. En aquest sentit, s'habilitaran els mecanismes necessaris per
permetre I'accés recíproc a llurs biblioteques ials serveis que s'hi ofereixen.

d) I qualsevol altre que, en el marc de la col'laboració anteriorment definida, pugui
ser considerat convenient.

2.- El present conveni es posarà en pràctica mitjançant l'establiment de convenis
específics ilo acords específics entre l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el

Patronat Museu de Granollers, a proposta de qualsevol de les dues institucions.

3.- Els convenis específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents:

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

seguiment.
c) En cas que el projecte s'hagi de portar a terme per l'lnstitut Català d'Arqueologia

Clàssica i el Patronat Museu de Granollers separadament, s'haurà de fer constar
quins treballs farà cadascuna de les parts.

d) Aportació dels recursos humans, materials i econòmics de cada organisme per a

cada exercici pressupostari i amb la indicació de la unitat interna que canalitza el
projecte i se'n responsabililza.

e) En cas que es preveiés finançament exterior, caldrà especificar la distribució i el

destí dels béns inventariables que s'hagin adquirit amb aquest finançament.
f) Responsable tècnic o científic de cada organisme, que tindrà cura del projecte o

conveni concret.
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g) En cas que es presti material entre ambdues institucions, s'haurà de fer constar
la data de la seva devolució.

4.- Les activitats específiques seran:

- Tasques que seran simples en la seva execució ibreus en la seva durada.
- Per dur a terme col.laboracions científiques puntuals en projectes que impulsin

les institucions signants d'aquest conveni.
- Per la col.laboració en actes iactivitats de trobades ide difusió científica que

organitzin les institucions signants d'aquest conveni.

En el desenvolupament de les activitats específiques es mantindran sempre la
independència en la organització interna, pressupostària i administrativa de cadascuna
de les institucions signants.

5.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el Patronat Museu de Granollers, en el marc
de les seves disponibilitats, adoptaran totes aquelles mesures considerades necessàries
per fer possible I'adequat desplegament i execució d'aquest conveni, facilitant els
mitjans i l'ús de llurs instal'lacions, béns i servets.

6.- Es crearà una Comissió de coordinació paritària integrada per la directora de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el president del Patronat del Museu de
Granollers, o de les persones a qui deleguin, a més d'un representant de cada part.
L'esmentada Comissió es constituirà en el termini de noranta dies (90), comptats a partir
de la data de signatura d'aquest Acord Marc

Aquesta Comissió, entre d'altres funcions, tindrà cura del seguiment d'aquest conveni
marc; proposarà iimpulsarà els convenis específics, ien farà el seguiment posterior; i

també aprovarà i coordinarà les activitats específiques.

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

7.- Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats signants.
L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el Patronat Museu de Granollers, si és el cas,
hauran de preveure dins dels seus pressupostos anuals els possibles compromisos
econòmics que es derivin de la programació de les activitats finalment convingudes a
través dels convenis específics.

8.- Les parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol diferència que pugui
sorgir sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució amistosa,
I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el coneixement dels
eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en l'execució o interpretació del present
conveni.



9.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una durada de
quatre anys, renovables automàticament si cap de les dues parts no ho comunica a

l'altra per escrit amb sis mesos d'antelació. Aquesta decisió no afectarà la durada dels
convenis específics, els quals continuaran vigents segons les dates que tingu in
establertes.

rova de conformitat i perquè consti, signe
i la data esmentats a l'encapçalament.

present document, per duplicat, en

ls "t-*t N-------

el RodàTe Llanza Josep/M
ctora de l'lnstitut Català Patroñat
queologia Clàssica

yoral i Antigas


