
CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA, MITJANçANT EL DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT, I EL

coNsoRct rNsflTUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA GLÀSSICA (ICAC)

Barcelona, 11 de juliol de 2016

REUNITS

D'una part,

I'Honorable senyor Jordi Baiget i Cantons, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat

de Catalunya, nomenat per a I'esmentat càrrec pel Decret 312016 de 13 de gener, actuant en

l'exercici de les seves competències que té atribuldes per I'article 12 dela Llei 13/1989, de 14

de desembre, d'organiÞació, procediment i règim jurfdic de l'Administració de la Generalitat de

Catalunya;

ide I'altra,

el doctor Joan Gómez Pallarès, director de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el

seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel

Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de 2002. L'lnstitut té el seu domicili social a

Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

Les parts, que es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest acte i signar

el present Contracte programa.

EXPOSEN

Primer.- Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) és un consorci integrat per la

Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell

lnteruniversitari de Catalunya, constituit per Acord de Govern de 2 de maig de 2000 (DOGC

núm.3143, de 19 de maig). L'ICAC 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 com cronològica i ètnica, i té la voluntat d'explotar cientffica i

culturalment la riquesa del patrimoni arqueolÒgic de Catalunya.



$egon.- Que en data 14 de febrer de 2009, IICAC i la Generalitat de Catalunya varen

subscriure un contracte programa que abastava el perlode 2007-2012, el qual assegurava un

frnançament pluriennal aixf com el seguiment dels objectius que s'hi establien i el compromls

per part del Centre d'assolir-los durant el perfode de vigència establert. En data 13 de març de

2013, es va signar una Addenda de modificació i pròrroga del contracte programa esmentat en

virtut de la qual la seva vigència fou prorrogada fins el 31 de desembre de 2013. Aixl mateix,

en data 20 de febrer de2014, es va signar un nou contracte programa per a I'any 2014. Durant

els pertodes de vigència esmentats, I'ICAC va dur a terme els objectius plantejats en els

contractes programa, d'acord amb els indicadors de seguiment establerts als documents

referits. En data 5 de juny de 2015, es va signar un altre contracte programa per a I'any 2015.

Tercer.- Que l'lCAC, reconegut com a centre CERCA per la Resolució ECO/240512015, de 21

d'octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya com a centres

CERCA, d'acord amb l'article 64.2 .a), de la Llei 7t2011, del27 de juliol, de mesures fiscals i

flnanceres, s'ha d'organitzar amb una planificació d'activitats fonamentada en un programa

pluriennal, basada en un pla estratègic, amb una supervisió posterior de I'activitat cientffica i de

lactivitat econòmica i financera, subjecta al principi de transparència i al retiment de comptes.

Quart.- Que no essent possible subscriure un nou contracte programa per un proper

quadrienni, atès I'actual context econÒmic de contenció de la despesa, les dues parts acorden

subscriure un contracte per al 2016 a fi de poder seguir impulsant l'activitat del Centre per al

compliment dels seus objectius.

Cinquè.- Que és voluntat de les parts elaborar un nou contracte programa per un proper

quadrienni, quan I'escenari econÒmic ho permeti, per tal de donar compliment a I'esmentat

article 64,2.a) de la Llei 712011 , del27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Per tot això, les parts acorden les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Contracte programa

Aquest contracte programa té per objecte establir els mecanismes i criteris que permetin dotar

I'ICAC d'un finançament adient als seus objectius durant I'any 2016, la determinaciÓ dels

objectius i els mecanismes d'avaluació necessaris per garantir les finalitats assignades.
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Segona.- ObJectlus i lndicadore de eegulment

Els objectius de l'ICAC i els indicadors de seguiment establerts per a mesurar-ne el

compliment de l'any 20'16 s'estableixen en annex a aquest Contracte programa,

Cadascun dels objectius ha estat ponderat d'acord amb el seu pes en relació amb la resta

dobjectius. Aixf mateix, la ponderació dels indicadors s'ha fet en funció del pes que aporten a la

consecució de I'objectiu al qual estan mesurant. La ponderació s'ha fet de manera que el

resultat global del màxim assolrble sigui del 100%.

Tercera.- Aportació econòmica del Departament d'Empresa I Coneixement al Consorci

Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

Per tal d'aconseguir els objectius de l'ICAC previstos en aquest Contracte programa, el

Departament d'Empresa i Coneixement aportarà a I'ICAC una quantitat destinada a despeses

de funcionament, que alhora li permeti obtenir recursos competitius per al desenvolupament de

la prÒpia activitat de recerca, d'acord amb la taula següent:

Any 2016 (lmport €)

Aportació bàsica funcionament Departament

d'Empresa i Coneixement
1.300.000,00

Total... 1.300.000,00

El pagament d'aquest import s'ha tramitat d'acord amb el Decret 25212015, de 15 de desembre,

pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat

de Catalunya per al 20'15, mentre no entrin en vigor els del 2016, mitjançant les resolucions

següents:

- Resolució del conseller d'Empresa i Coneixement, de 27 de febrer de 2016, per la qual

s'autoritza una transferència al Consorci lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

per despeses de funcionament de I'any 2016, per import de 650.000,00 euros.

- Resolució del conseller d'Empresa iConeixement, de 20 de maig de 2016, per la qual

s'autoritza una transferència al Consorci lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

per despeses de funcionament de I'any 2016, per import de 650.000,00 euros.

Quarta.- Tractament dels romanents de tresoreria

Els romanents de tresoreria, al marge de la part que pugui resultar afectada per la seva finalitat,

provenen de l'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.

L'apartat 3 de l'article 67 de la Llei 712011, del27 de juliol, de mesures fiscals i financeres,

disposa que els centres CERCA gaudeixen d'autonomia per a l'adopció de les decisions

relatives a la destinació del romanent dels exercicis anteriors.

Tanmateix, els acords presos en aquest sentit per l'òrgan de govern del Centre, tindran en

compte el seguent:

1. Sis'ha assolit un grau d'acomplimentdels indicadors, d'acord amb els termes establerts

a la clàusula segona, superior o igual al 9Oo/o, es tindrà en compte a I'hora de

confeccionar la previsió de finançament per part del Departament d'Empresa i

Coneixement del contracte programa de l'exercici seguent, de conformitat amb el que

s'estableix a I'apartat 4 de l'article 67 de la Llei712011, de27 de juliol.

2. En el cas que el grau d'acompliment fos inferior al 90%, es minorarà l'import de

l'aportació del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el criteri segtlent:

La diferència entre el grau d'acompliment assolit i aquest 90% s'aplicarà sobre

l'import de romanent de tresoreria no finalista acumulat a 31 de desembre de

2016, per obtenir la xifra que minorarà l'import de l'aportaciÓ del Departament

d'Empresa i Coneixement de l'exercici següent, si escau, o d'aquell que

correspongur.

3. L'ICAC podrà destinar el romanent de tresoreria no finalista acumulat al seu objecte i

finalitat, d'acord amb el procediment següent:

- L'lCAC, mitjançant la documentació justificativa de I'exercici corresponent,

establerta a les resolucions esmentades a la clàusula tercera, informarà a la

Comissió de seguiment creada mitjançant la clàusula cinquena, de I'existència de

romanent, així com de la proposta de destinació del romanent no finalista,

acordada per l'òrgan de govern del Centre. L'esmentada Comissió comprovarà

l'existència dels romanents i traslladarà aquesta proposta de destinaciÓ al

Departament d'Empresa i Coneixement, juntament amb la seva valoració d'acord

amb els termes establerts a la clàusula segona, el qual analiÞarà i ratificarà la

naturalesa del romanent de tresoreria i aprovarà la proposta de destinació de

romanents, que seran comunicades a la lntervenciÓ General.



Cinquena.- Comissió de seguiment

Amb la signatura del present Contracte programa es crea una ComissiÖ de seguirnent, que

tindrà per objectiu vetllar pel bon desenvolupament de I'establert al present document.

La Comissió de seguiment estarà formada per tres representants designats pel Departament

d'Empresa i Coneixement -dos d'ells en representació de la Direcció General de Recerca, i un

d'ells en representació de la lnstitució Centres de Recerca de Catalunya - i dos representants

designats per I'lCAC. La seva composiciÓ serà la segÜent:

Per part del Departament d'Empresa i Coneixement: subdirectora general de Recerca,

cap del Servei d'Estructures de Recerca idirector de la lnstitució Centres de Recerca

de Catalunya

Per part de l'ICAC: director de I'ICAC i gerent o equivalent de l'lCAC.

Correspon a la Comissió de seguiment, després del tancament de l'exercici 2016, analitzar les

actuacions que el Centre hagi dut a terme durant l'any 2016, acordar el grau de compliment

dels objectius establerts en el present document, d'acord amb la ponderació dels indicadors tal

com s'indica a la clàusula segona, i determinar el percentatge de finançament que correspongul

per a I'exercici 2017 tenint en compte I'establert a la clàusula quarta d'aquest Contracte

programa.

A més, correspon a la Comissió de seguiment, altres funcions que li siguin expressament

encarregades per les parts signants d'aquest contracte programa,

La Comissió de segurment es reunirà, com a mfnim, un cop a I'any, i, en qualsevol cas, sempre

que una de les parls ho demani.

Sisena.- Compliment de la Llei de la transparència

L'ICAC ha de donar compliment a les obligacions derivades de I'aplicació de la Llei 19/2014, del

29 de desembre, de transparència, accés a la informació prlblica i bon govern, i a la normativa

que la desplegui, en els termes en que correspongui als centres CERCA.

Setena.- Règim jurídic

En tot allò que no es preveu al present contracte programa, és d'aplicació la regulaciÓ sobre les

transferències establerta al capltol lX del text refós de la Llei de finances públiques de

Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 3t2002, de 24 de desembre i altra normativa dictada



en elseu desplegament, aixf com la Llei712011, de27 de juliol, de mesures fiscals ifinanceres

(capltol lV del tftol ll, idisposició addicional vuitena). La Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim

jurfdic i de procediment de les administracions pribliques de Catalunya, serà d'aplicació

supletÒria.

Vultena.- Vigèncla

La vigència d'aquest Contracte programa és d'un any, a comptar des de l'1 de gener de 2016 i

fins el total compliment de les obligacions que s'hi pacten, les quals inclouen la justificació de

les activitats realitzades, dins el termini establert en les resolucions esmentades a la clàusula

tercera.

Novena.- Gauses de resolució

El present contracte programa podrà ser resolt per les causes següents:

- mutu acord de les parts manifestat per escrit

- denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a I'altra part, amb una antelació

mfnima de 3 mesos

- incompliment de qualsevol de les clàusules

- per impossibilitat legal o material de continuar amb I'objecte del contracte programa

- qualsevol altra causa prevista a la legislació vigent

Desena- Resolució de controvèrsies

El present contracte programa té naturalesa administrativa. Les diferències que puguin sorgir

en la interpretació i aplicació d'aquest Contracte programa se sotmetran a l'acord de la

Comissió de seguiment establerta a la clàusula cinquena del present document.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en el

lloc idata indicats a I'encapçalament.

el Departament d'Empresa i Coneixement

aBaiget

eller

I
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ìus, indicadors i ponderació per a l'any 2016



Annex. Ob.¡ect¡us, indicadors ¡ ponderac¡ó de I'ICAC any 2016

Poncleració 80%

ponderac¡ó 1üfå

Obiectius €stratð'glcs gsrþrals (Ponderacló 80%) Fe6où¡ lndlcadors Prevlst æ16 Pe6hd

rotenciar la capacitat d'obtenció de recursos competitius mitjançant la part¡c¡paciÓ en convocatÒr¡es

)omætit¡ves ¡ contractes amb empreses.
25To

lngressos compet¡t¡us oþÙnguls pef convocatùia (g) 250.OOO,OO
100%

lngressos obtinguts per contractes o con\€nis (€) 286.000.00

)otenc¡ar l'excel.lència en la producció científica mitjançant la publicació d'articles en revistes

)specialitzades de reconegut prestig¡.
25%

Nombre d'articles 20 5O"/o

Aftdes indents a JCR (lsl), Scopus o en el grup A del

Carhus+ 20-10
10 500Á

)ortar a terme act¡vitats de formació de personal ¡nvestigador en col'laboraciÓ amb les uni\€rs¡tats
'elacionades amb els åmbits de la recerca duta a terme pel Centre.

'150/o

Tesis llegides i dirigides per inrestigadors de I'ICAC (mitjana

dels 3 últims anys, ¡nc¡oent I'any en què es comptab¡liÞa d
valof)

5 100%

:oment de la transferènc¡a de tecnolog¡a/cone¡xement 15o/o
)rciectes de valoriÞació clel patrimoni arquedògic erì d marc

Jels àmbits de recerca de I'ICAC
1 00%

Oblect¡us estratèglcs especifi cs (Ponderacló 2096) Fogd, l¡¡ddss P¡or{st 2016 Ècu

)osicionar la recerca de I'lnstitut en el marc de referència europeu i ser un centre de recerca d'excelència

¡n l'àmbit català

2Oo/o

Nombre de projectes de recerca 25 I (-+,

Particjpació en m¡ssions arqueologþues a daltres pa¡s6 19i,

Nombre de projec{es europeus 2 19%

13'Á

3onsol¡dar l'edició de publ¡cacions de referència, promoure reunions científ¡ques i presentar eìs resultats

le la recerca a la comunitat internacional

Reun¡ons científìques intemacimals (corEress6. slmpos¡s.

semianris, cursos, dc.) organi?ad€s o coorganitzades ær
t'tcAc

5

Micles en actes de reunions científiques amb peer revian 8 4+

Articles en actes de reun¡ons científiques de prestig

recorìegut
10 42

Llibres editats o coedrtats per I'ICAC 9%

9%Augmentar i millorar les activitats de tot tipus que condue¡xin a la transmiss¡ó del coneixement de la cultura

clàssica i dels pobles que hi hagin estat relacionats per al gaud¡ i el creixement socìal

lombre d'activitats de clrfusió gen€ral (indou les acfivitats

edreçades a I'enserìyamerìt no uni\êrsrtan-)
20

Avançar en el projecte SUMA "R3 Paleocologia, Arqueolog¡a ì Patrimoni Cultural" subscrÍt amb I'IPHES i

I'tcRPC

Assoliment dels otÚectius apro\rats per les institucions
particjpants en d prciede SUMA

1la%

Ponderació n%


