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CONVENI ESPECÍFIC DE COL.I,ABORÀCIó UNTNT L'INSTITT.]T CATALÀ
DraReuEorpcrA crÀssrca r Lr rNsrrrur EURopEU DE lA r'æorreRRÀNre

pER A LA cELEBnecró DE r.Es .toRNADEs DE DEBAT ìrMrssroNs
aRQUSOIòGIQUES CATAI.AùTES A I,A MEDITERR¡INTA,'

A Barcelona, 14 de setembre de 2009

REUNTTS

ñt,,h- h-v.+u ullq IJqr L,

Dra . Isabel Rodà de LJ-anza, directora de 1' Institut Cataf à
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació
d'acord amb e1 seu càrrec i amb les funcj-ons que foren
delegades pel Consell de Direcció aÌ director, el dia 1-1

d'abríl de 2002. L'Institut és un consorci integrat per la
General-itat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i
ef Consell- fnteruniversitari de Catalunya, creat per l-'Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de
2OOO (DOGC núm. 3143, de 19 de maig), amb domicll-i social a
Tarragona, P1aça d' en Rovell-at , s /n i Cf F S-4300033-,I .

I, d'altra part,

El Sr. Senén Fl-orensa PaIau, director de f'fnstitut Europeu
de la Mediterrània (IEMED), en el seu nom i representació
dt acord amb el seu càrrec. L'Institut és un consorcí
integrat per l-a Generalitat de Catalunya, e1 Ministeri
d'Afers Exteriors i Cooperació del- Govern Espanyof i
I'Ajuntament de Barcelona, amb CIF Q-0801161-4, amb domicili
social a af carrer Girona 20, 08010, Barcelona.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legaI per forma.l-itzar
el present conveni i a tal efecte

EXPOSEN

PRIMER. Que I'fnstitut Català d'Arqueologia Cl-àssica (en
endavant ICAC) és un consorci púb1íc creat per la General-itat de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, que té com a
principals objectius la recerca, fa formació avançada i la
difusió de Ia civilització i cul-tura c1àssi-oues.

SEGON. Que I' ICAC desenvolupa la seva tasca a partir de Ia
coì-' laboració i l-es sinergies amb nombroses universitats 1
institucions de recerca nacional-s i internacionals que trebal-l-en
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en el mateix camp, amb I t obj ectiu d t esdevenir un referent
cientific en aquest àmbit a nivell internacional. Actualment,
I' ICAC ja participa en alguns del-s projectes arqueològics que
investigadors catalans estan duent a terme a Egipte i a Tunísia.

TERCER. Que I'Institut Europeu de la Mediterrània (en
endavant IEMed) és un consorci format per l-a Generalitat de
Catal-unya, el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació i
'I t Airlntamenl rJc R:rcal nne ñrrÞ lâ nêr nh-ieCtiu el- foment delt ¡IJu¡r uqlvvfvlrq, Yqv -tJ"' "")

coneixement a través de Ia recerca i l'estudj-, du a terme
activitats de formació i divulgació, impulsa fa participació
de la societat civil en el Procés de Barcelona, contribueix
a la projecció medlterrània de les instituclons catalanes i
^^^--.,^'t ^- .i ^--+.i ^itlâ ên nroier:faq de -.lrìnêraCLó afE>PÕIryVf gÞ t P!UltLUU f POr LrUf Pa çrr I/!vJ çu LçD uç uvvys!q\

desenvol-upament, treballa a favor de les xarxes
mediterrànies, organitza exposicions i activitats culturals,
edita llibres i publicacions periòdiques, actua com a
observador de realitat mediterrània, i és un actor del
diàleg entre f a Unió Europea i els altres paisos de -la
Mediterrània- centre de reffexió i debat sobre l-es societats
mediterrànies i promotor de l-a cooperació.

QUART. Quer eD data 30 d'abril de 2009 l-r IEMed i l-'ICAC van
subscriure un acord marc de col.laboració per estrènyer relacions
i unir esforços en efs camps científics d'interès comú, incloent-
L'i I - -^-+'r ^i*aci ó en nroier:1-es conirrnls en I'àmbit en lt àmbitl¡f !q Pq! uIUlvoçrv ç1r IJ!vJçuucÞ çvrrjulrLJ ç1.

de 1'arqueologia cIàssica.

cINQuÈ. Que atesa la rellevància que han anat adquirint durant
e1s darrers anys les missions arqueolòqiques catafanes a
nonùf rosos indrets de la Medj-terrànj-a, ambdues institucj-ons
consideren d'interès organitzar unes Jornades amb I'objectiu de
r:reâr r'rn esnai rle clel-r¡ì-.nrê nermc1_i nos:¡ de relleu ]-a sevaY*"
importància entre el-s diversos palsos de la Mediterrània.

slsÈ. Per tot eI que s'ha previst fins ara, i d'acord amb eI
que està previst a la Llei 30/t992t de 26 de novembre, el
règim juridlc de Ies administracions púbJ-iques i eI
procediment administratiu comú, ambdues parts es reconerxen
capacltat jurídica suficient per signar aquest document i
acorden l-es seoüents
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CLÀUSULES

Primera.- Objecte def conveni

L'objecte d'aquest conveni és la organiiuzactá con;unta, per part
de l'IEMed i de l' ICAC, de l-es Jornades de debat MISSIONS
ARQUEOLòG]QUES CATAIANES A LA MEDITERRÀNIA, que TindTà -LIoc a Ia
seu de f'IEMed, els dies 28 i 29 de setembre de 2009.

Les Jornades sobre les MISSIOhIS ARQUEOLòGIQUES CATALANES A LA
MEDTTERRÀNIA, pretenen impulsar una reflexió i un debat, guê
nnqìn rle rellar- r^ :**^-!r*^i- -'.^ L- I aclrrrrìr'i nt clllrant elsIJVÐ!¿t Uç !Ef !çU f4 rtilPU! LAtrUrÕ \4UE rrÕ1I qlrAL AU\{U!!r11U uu!a

darrers ân\/s I es missions arcrrreo'l òoi cnles r-^!^ 1 ^-^^ ^ -^-brososuq!!ç!r ar¡JÐ rg> lttfS>aullJ dlyqçvfvyfyuçÞ uéLdI4IIEÞ é tlvltl

indrets de 1a Mediterrània, tant des del punt de vista cíentific
com també des de Ì'òptica de la interrelació entre e1s diversos
naïsos cle la Mediterrànla.

Per aquest motiu es pretén convidar afs responsabl-es catafans
d'aquestes missions i efs màxims representants del Patrimoni
CulCural de Marroc, Egipte, Tunísia, Siria, Itàlia, Liban,
Algèria, Turquia, Andorra que es corresponen amb els paisos on
investigadors catalans han dut o duen a terme actualment
projectes arqueològics.

Segona.- ObJ-igaeions de J.es parÈs

Et cost del cu,rs serà assumit a parts igual per les dues
lnstitucions signatàries, segons el pressupost que s'adjunta com
a annex 1 i d' acord amb les seoüent obllqacions:

a) LrIEMed, fent ús de la seva experj-ència en I'organitzacj-ó
d'aquest tipus de Jornades , així com de l-a seva infraestructura
general drequips i recursos humans, es compromet a celebrar les
Jornades dfacord amb eI programa i- pressupost aprovats, i, Ia
gestió logistica i administrativa que se'n derívi, i, amb
aquest objectiu, l'IEMed assumirà les següents obligacíons:

- Lr IEMed assumirà l-a gestió de la infrestructura en general í,
eSner:í f ì cemenl _ e'l ¿-ôrraqnn^^^+ -r ^ -.: È-l -^- t^,,--^- --f ef iaf Sur}Juur!f uqrLlerrL, çr uurrçÞPvlIgllL dIÞ ItLf L JdttÞ llulttollÞt ltlqL

i tèr:ni¿-s- ner:essari s rler a lforoaniTz.ació i realitzaciô de¿gvv¡¡¿vJ'.yv!

Ies Jornades, assumint les gestions relatíves a It estança
^êl 

a nnnanr5 a l_a CiUtaf coml-al I es r^^^^-^- ,-r^ r¡nl qvçf Ð lJvrrçrrLD q La çf,uLa , +e¿ uçÞlJçùçÞ u5 vvlr t

I'alJ-otjament hoteler i trasflats. Lr IEMed gestionarà els
mi l_ians tècn'i r:.s lernri ns i nersonal ) ner:essani s ner a Ia/¡Ivvv9gg!!v.Y"-

celebració de les Jornades, Ínclòs el suministrament dels
equips de traduccio simultánea i el- personal tècnic i els
intèrprets necessaris per dur a terme l-a traducció
^.1 -..1rÀ^-:^Þ rlttur Ldllrd .



tI
t\

\\J
\

J

L'IEMed assumirà la gestió dels treballs d'edició i de
publicació (triptics, invitacions, dossier informatiu,...)
necessaris per a les diverses activitats de les Jornades, a
fi de donar-li la màxima difusió possible.

Totes aquestes obligacions seran assumides per 1'fEMed sens
perjudici que, un cop finalitzades l-es Jornades repercutirà a
I'ICAC l-es despeses suportades fins a un màxim del 50% de-L cost
total desemborsat per l-a cel-ebració de fes Jornades descrit a
'l a clànsula nrimera.

b) I'ICAC es compromet a:

- Lt ICAC assumirà la qestió dels continguts de l-es Jornades.

- Lr ICAC configurarà la documentació necessària per elaborar
tot eI material, estudis i treballs tècnics que
s/ efectuaran amb motiu de la cefebració de les Jornades i
que s'editarà (carpeta dels participants i tríptics) ,
contactarà e1s participants i recoll-irà la documentació
necessària per elaborar tot ef material que s'editarà
(carpeta dels participants i tríptics)

L' fCAc contribuirà al finançament de les Jornades descrites a Ia
r:l àllstll e nri mere ArrrraqJ_ f .i n--^--^^+ ^^*ì ^^, 1.ì r,-r ^^+ -r 50% deIr!r¡trç!q. 4yuçÐL !IllqllçqILtçI]u ÞEIã El4ulVdI€rrL df

les despeses efectívament suportades per a la celebració de l-es
Jornades, d'acord amb la previsió pressupostaria que sracompanya
af present document com a Annex I, amb càrrec a la partida
442.0016 del pressupost de f'ICAC per a I'exercici 2009.

c. L' ICAC i IEMed cooperaran en el disseny del- programa, a
través dels seus equips i personal- tècnic especial-t|.zaL í
fixaran de comú acord la dj-recció i ef desenvolupament det
programa, consensuaran el disseny del programa de mà de
-L 

I esdeveniment i de la resta de1 materia_L promocional .

Tercera. - Financament

L' ICAC i IEMed contribuiran al flnançament de les Jornades
descrit en la clàusu-l-a primera en proporcj-ons iguals, assumint
cada una drell-es el 50% de les despeses necessàries per a
I I efectiva i satisfactòria celebració de les Jornades descrites
en Ia clàusula primera, dracord amb el- programa i la
distribució pressupostària aprovada inicialment al que
s I acompanya en presento document com a A¡rnex 1.

A aquests efectes, L' ICAC i IEMed es presentaran,
respectj-vament, la relació de.l-es despeses totals suportades
per a la cel-ebració de les Jornades, amb identificació def
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^-^À:+^- ^^r cnncenta rìc I r-i-^^-r ^^ 1- data dremj_ssió i deç!çuf LU! t uçr vvlruç[JLçt uç r rrtrPv! Lt vç rq

la data de pagament.

Una vegada finalitzades les Jornades ambdues entj-tats posaran
en comú els costos suportades per a l-a celebració de les
Jornades i, en cas que fa despesa de L' ICAC i IEMed no sigui
paritària, -l-'entitat que hagi efectuat una major aportació
econòmica repercutirà a I'altra les despeses suportades, fins
un màxim del 50% del cost total- desemborsat. Aquest pagament es
tramitarà abans de f'acabament del 2009, una vegada s'hagi
presentat la relació de.l-es despeses suportades, justificativa
dels costos de les Jornades.

Quarta.- Difusió.

El material gue s'editarà serà eI seguent:

- Tríptic de l-es Jornades que contíndrà una breu presentació
i e1 programa de fes Jornades

- Dossier de participants: es realitzarà un dossier dels
^--r.l ^.1 :yarururyonts que contindrà informació amb imatges sobre
l-es missions arqueològiques aixi com els CV del-s
participants en les Jornades. Aquest dossier es repartirà
entre els assistents a les Jornades.

En tots els mitjans que s'utilitzin per a Ia promoció i difusió
de les Jornades (programes de mà, cartelfs, publicitat en premsa
o d'al-tres mitjans de comunicació, notes de premsa, etcètera),
apareixeran eIs logotips de les dos institucions que signen
aquest conveni, respectant en tot cas les directrius d'imatge
externa que s'indiquin per part de cadascuna d'elfes. En aquest
sentit, f' TCAC i IEMed assumiran el compromís de compartir la
presència institucional, a tots els materials. A aquests efectes
e.l-s respectius logotips figuraran de l-a mateixa forma en totes
efs suports materials que s'editin o difonguin per fer
publicitat de l-es Jornades.

Cinquena. - Comissió de segruiment'.

Per tal. de realitzar el- seguiment d'aquest convenir es formarà
una comj-ssió integrada per un membre de l-' ICAC i un al-tre del
IEMed, per vetll-ar peI bon compliment de l-es estipulacions
contingudes en aquest conveni.

aquests efectes, I'IEmed designa al Sr. Josep Ferré, gerent de
fEMed i l-' ICAC designa al Sr. Jordi Peiret, administrador de
ICAC.

A
It
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Sisena.- ResponsabiJ.itat.

Lr ICAC i IEMed no assumeixen cap responsabifitat en relació amb
eI desenvol-upament de les ponències, ni davant del-s
participants, assistents o tercers amb e1s que I'altra
institució signatària contacti. Pel que es refereix a la
responsabilitat econòmica d'ambdues institucions, aquesta es
-l-imita a I'aportació especificada en .L'acord tercer.

Setena.- Protecció de dades de caràcter personal

Les parts s'obliguen a donar compliment a totes i cadascuna de
les obligacions que imposi Ia normativa vigent sobre protecció
de dades, i en concret a la Llei Orgànica 15/7999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal-, en reJ-ació
amb 1es dades de caràcter personal- a 1es que ambdues parts
tinguin accés en vj-rtut d'aquest conveni.

Vuitena.- Durada, modificació o resoJ-ució del conveni

EI present conveni entra en vigor en el moment de la signatura i
serà vigent fins al 29 de setembre de 2OO9.

A més de f'extinció per expiració del- terminj_ de vigència,
aquest convenj- es resol-drà per les següents causes:

¡ e'l cnmnl-imonl rle I rnl^'ia¡]-,a

b. el mutu acord de les parts que ef subscriuen, manifestat per
es cri-t
c. -la denúncia dfuna de l-es parts, comunicada per escrit a
lf al-tra partr amb una antelació minima d'un mes
d. I'incompf iment de qualsevol de l-es clàusul_es
e. per impossibilitat legal- o material- de continuar per tal- del-
conveni
f. qualsevol una altra causa prevista a Ia normatíva vigent

Si qualsevol de .l-es institucions decideix resoldre
unilateralment el- conveni abans que s'acabi haurà de pagar
proporcional-ment les despeses f etes a l-a data corresponent
prèvia acreditació.

Així mateix, fes parts podran modificar aquest document en
qualsevol- moment per mutu acord.



Novena. - .Turisdiccj-ó

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol
desacord que pugi sorgir en el- desenvolupament d'aquest conweni.
En cas de conflicte, les parts acorden sotmetrets al-s ,futjats i
Tribuna,l-s contenciosos administratius de Barcelona.

I, com a prova de conformitat, sj-gnen aquest contracte per
duplJ-cat en el- lJ.oc i data esmentats a I'encapçalament d'aquest
conveni

l=t=t=
Äfle

I t á -r-ls ' "t^''- o,rrq.jå.1å's'¡:àclàssíca

Isabel odà de Llanza
Directora de Lr Institut Català
d' Arqueologia Clàssica

senén Fl-orensa" Pal-au
Dírector de f'Tnstitut Europeu
de la Mediterrània
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Codi

Activitat: Missions arqueològiques catalanes a la Mediterrània

Data prevista per I'act¡vitat: 25 i 26 de juny 2009

SALA D'ACTES DE L'lEMed

Total prcsupuesto

Total
135
135
r âÃ

- 1 100
1 100
i âÃ

r âÃ

1 100
1 100
1 17

Total

Total

1

1

I

1

1

I
1

1

,l

1

1

,1

1

'1

'I

t
1

,l

1

2

2

@
7.600,00 e 7.600,00 e

32,00€ 1,120,00€ 1120,00€
2o,oo € 700,00 € 700,00 €
32,00 € 1 .1 20,00 € 1.1 20,00 €

7,OO € 700,00 € 700,00 €
5,50 € 550,00 € 550,00 €

2o,oo € 700,00 € 700,00 €

32,00€ 1120,00€ 1.120,00€
7,OO € 700,00 € 700,00 €
5,50 € 550,00 € 550,00 €

2o,oo € 340,00 € 340,00 €

226.02 Atenc.þtotoc- i rePrcsenL

24l06 Sopar
25l06 Dinar

25lO6 SoPar

25lO6 Coffee Break (mati)

25t06 ColÍee Break (tarda)

26/06 Dinar

26/06 SoPar

26106 Coffee break (matí)

26/06 Cotfee break (tarda)

27106 Dinar

226.03 Publicilat i proPaganda

226-05 Reunionl ì conferències

Allotjament i esmozar
Allotjamenl Pels ParticiPânts

Vols
Vol representant de l'administració tunisiana

Vol representant de l'administració egipcia

Vol representant de l'administració libanesa

Vol representant de I'adminislració siria

Vol representant de l'administraciö algerrana

Vol represenlant de l'administració turca

Vol representant de I'admin¡stració italiana

Vol representant de I'administració andorrana

Vol represenlant de l'lnst¡tut Arqueològic Alemany

Vol representant de I'Ecole Française d'Archeologie

Vol representant del Patrimoni Cultural de Grècia

Vol representant de la Escuela de Historia y Arqueologia en Roma

Vol representant del British School

Vo¡ representant Ministeri de Cultura

Vol representant Ministeri d'Afers Exteriors

Membre tunisià de la missió catalana a Althiburos

lvlembre tunisiä de la missió catalana a Althiburos

Transfers
Transferts aeroPort - hotel

Transferts hotel - aeroPort

Equip tècn¡c ide traducció simultàn¡a

Personal tècnrc

Hostesses \ \Hostesses ,//
226.08 Attres d."PJt""

227.O4 Maìling

227.O7 Estudis i treballs tècnics

227-19 Treballs d'edicions i publ¡@cions

Disseny i rmpressió triptic-programa
D¡sseny i impress¡ó carpeta

lnvitació + tramesa

Anunci premsa

230.01 D¡etes locomocions ¡ trasllats

17 ',l 55,00

1 400,00 €
'1 ô50,00 €
1 650,00 €
1 700,00 €
1 450,00 €
1 450,00 €
1 250,00 €
1 1 70,00 €
1 420,00 €
1 350,00 €
1 400,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
1 300,00 €
1 300,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €

17 40,00 €
17 40,00 €

1 250,00 €

2 140,00 €

o,oo e

17.115,OO e

7.905,00
7.905,00

6.790,00 €
400,00 €
ô50,00 €
650,00 €
700,00 €
450,00 €
450,00 €
250,00 €
170,00 €
420,00 €
350,00 €
400,00 €
250,00 €
250,00 €
300,00 €
300,00 €
400,00 €
400,00 €

1.360,00 €
680,00 €
680,00 €

500,00 €
500,00 €

560,00 €
560,00 €

o,oo e

17.115,OO e

7.905,O0 €
7 905,00 €

6.7S0,O0 €
400,o0 €
650,00 €
650,00 €
700,o0 €
450,O0 €
450,00 €
250,O0 €
170,O0 €
420,00 €
350,00 €
400,o0 €
250,00 €
250,00 €
300,o0 c
300,o0 €
400,00 €
400,00 €

.1.360,00 €
680,00 e
680,00 €

500,00 €
500,00 €

560,00 €
560,00 €

Total

Total

Total

o,oo e

o,oo e

o,oo e

o,oo e

10.490,OO e 10.490,oo e
'1.2oO,OO€ 1,200,00€ 1200,00€
3,8oO.OO€ 3800,00€ 3800,00€
282o,OOC 2820,00€ 2820,00€
2.670,00€ 2670,00€ 2670,00€

o,oo e o,oo eTotal

o,oo e o,oo e


