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MANIFESTEN

Que I'IPHES és una Fundació Privada dedicada a la recerca, docència i

socialització de la Prehistòria i I'Evolució humana en el seu sentit més ampli,
amb activitats de compartides i comunes amb les que desenvolupa l'lCAC.

Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre de recerca públic
creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la
participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la
recerca, la formació avançada i la difusió de la civililzació i cultura clàssiques,
amb activitats compartides i comunes amb les que desenvolupa l'lPHES.

Que l'ICAC disposa d'une infraestructura suficient per posar al servei
d'aquestes activitats i és interès del propi ICAC de col'laborar amb l'IPHES en
programes similars.
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Que l'IPHES disposa d'una infraestructura suficient per posar {. -servei
d'aquestes activitats iés interès del propi ICAC de col'laborar amb l'IPHES en

programes similars.

eue ambdues parts consideren d'un alt interès mutu I'establiment d'un

CONVENI MARC de col'laboració, que es regularà d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte

El present conveni té per objecte definir un marc de col'laboració continuada entre

l,lCAC ¡ I'lpHES pei dissênyar, organitzar i realitzar conjuntament activitats
relacionades amb els seus fins fundacionals

SEGONA.- Compromisos de I'IPHES

L'lpHES es compromet a facilitar al personal de l'ICAC i l'equip de persones que

designi la seva direcció la utilització dels equipaments, instal'lacions i materials

necessaris per a la consecució de les activitats a realitzar.

TERCERA.- Gompromisos de l'ICAG

L'ICAC es compromet a facilitar al personal de I'IPHES i l'equip de persones que

designi la seva direcció la utilització dels equipaments, instal'lacions i materials

necelsaris per a la consecució de les activitats a realitzar.

QUARTA.- Convenis esPecífics

A partir d'aquest Conveni Marc de Col'laboració s'establiran els programes d'actuació
que siguin d'interès mutu per ambdues parts en forma de successius Convenis

Èspeciics, annexats successivament a aquest conveni, en els que s'establiran les

condicions específiques d'execució, concretant activitats, objectius, personal a

dedicar-se, fonts de finançament i calendaris d'execució.

CINQUENA.- Goordinació i seguiment

Aquesta col.laboració estarà regida per un Consell Coordinador que tindrà la

composició següent:

a) per part de I'IPHES dos representants designats pel se.u director, la' 
investigadora Dra. Ethel Allué i el investigador Dr. Josep Maria Vergés

b) per part de l'ICAC, dos representants designats per. la-directora, el Dr.' 
Josep Maria Palet, investigador de l'lnstitut, i el Sr. Jordi Peiret,

administrador de l'lCAC.

El consell coordinador es reunirà, com a mÍnim, un cop I'any i sempre que alguna de

ambdues entitats ho demani, itindrà com a funcions pròpies:

o Supervisar la marxa del conveni de col'laboració i dels projectes en curs.

o Decidir conjuntament les línies a seguir per al seu òptim desenvolupament i

fixar les prioritats
o La redacció de memòries, informes i dictàmens i altres documents que li siguin

requerits per qualsevulla de les parts integrants del nou conveni'
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. Traslladar les condicions dels successius convenis específics
representants legals de les parts per la seva aprovació i ratificació

SISENA.- Durada

El present Conveni Marc entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una
duració de tres anys, iquedarà prorrogat anualment sempre que no sigui denunciat
per qualsevol de les dues parts amb un preavís de sis mesos. En el cas que hi hagi
projectes en curs, el Consell Coordinador acordarà com s'ha de procedir per a la seva
finalització.

I en prova de conformitat els compareixents signen per duplicat i a un sol efecte el
present conveni en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.
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