CONVENT ENTRE LA FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA
I L'INSTITUT CATALÀ D'ARqUEOLOGIA CLÀSSICA

Barcelona, a 25 de març de 2013

REUNITS:
D'una part, El Dr. Josep Manel Ricart i Pla, vocal del Consell de Direcció de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom id'acord amb les competències autoritzades pel
Consell de Direcció, del dia 10 de desembre de 2012, segons el que estableix l'art. L1 de la Llei
26l2OtO, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, amb domicilisociala Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n iClF S-4300033-J.

D'altra part, el Sr. Salvador Garcia Ruiz, amb NIF 44985278-S, que actua en nom i representació de
la Fundació Catalunya-La Pedrera (en endavant, la FUNDACTÓ), amb CIF G-6595951.2, amb domicilia
Barcelona, Passeig de Gràcia, 92

de Barcelona, en la seva condició de director de l'Àrea

de

Coneixement i Recerca.

EXPOSEN:

l.

Que L'ICAC és un centre de recerca públic en Arqueologia Clàssica creat per la Generalitat
de Catalunya ila Universitat Rovira iVirgili, amb la participació del Consell lnteruniversitari
de Catalunya. Té com a finalitat la recerca, la formació avançada ila difusió de la civilització

icultura clàssiques. L'lnstitut desenvolupa la seva tasca a partlr de la col'laboració iles
sinergies amb les universitats í institucions de recerca de Catalunya que treballen en el
mateix camp, amb I'objectiu d'esdevenir un referent científic internacional en aquest àmbit.

La seva recerca s'estructura en diverses línies iprogrames en el marc dels quals es
desenvolupen més d'una trentena de projectes arqueològics.
L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica té la consideració de centre de recerca de Catalunya,
identificat com a centre CERCA, i li és d'aplicació el règim jurídic establert al capítol tV del
títol il de la Llei 7/20LL, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la disposició
addicional vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la Generalitat de
Catalunya dicti en matèria de recerca,
Que la FUNDACIÓ és una fundació de règim especial, amb seu a La Pedrera, que aposta per
l'ètica i la innovació, que creu en la proximitat i el dinamisme, i que vol transformar en

el compromís amb el territori iamb la seva gent, tot desplegant un conjunt
d'accions i activitats en les àrees social, cultural, mediambiental, coneixement i recerca, i
alimentació. Una de les seves missions és donar suport a totes aquelles activitats i
accions

ü

6

o

F ,!o
o
f,Ð 3o
g'ãr
6

no

oã
(
gr
Aú

Ctt

t¡r<

Èú

actuacions que contribueixin a millorar i promoure la cultura i l'educació.

FUNDACIÓ porta a terme el Programa Professors i Ciència
(www.professorsiciencia.com), dirigit als professors de secundària de Catalunya que
recolzen als potencials estudiants del programa "Joves iCiència". El Programa té per
objectiu millorar la formació dels professors de secundària en l'àmbit de les ciències
donant-los l'oportunitat de participar en una jornada de formació en un dels principals

Que la

centres de recerca de Catalunya, alhora que reconèixer la seva dedicació a la formació i el
seu suport al programa Joves i Ciència.

lV.

Que pera la consecució dels objectius perseguits perambdues parts, la FUNDACIÓ ¡ICAC
estan interessats en promoure un marc de col'laboració adreçat a impulsar activitats

i

inìciatives en l'àmbit del Programa Professors i Ciència.

Atès l'exposat, les parts subscriuen el present conveni marc de col.laboració amb subjecció a les
següents

CLÀUSULES:
Primera.El present conveni de col.laboració té com a objecte fixar un marc de col.laboració entre l'ICAC i la
FUNDACIÓ en la 4a edició del Programa Professors iCiència per a la difusió de la ciència entre els

professors de secundària de Catalunya.
Segona.-

Per part de l'ICAC dissenyà i impartirà un curs/jornada dirigida als professors participants del
programa Professors iCiència, segons les bases de la convocatòria impulsada per la FUNDACIÓ
entre els centres de recerca de Catalunya, ila metodologia pedagògica es pactarà conjuntament,
comptant la totalitat delcurs amb elconsens de les dues parts i l'aprovació de la FUNDACIÓ. Elcurs
es realitzarà eldimecres L7 d'abrilde 2013 de 15.30 a 19.30h.
Títol delcurs: ldentificació de paisatges culturals iiniciació als estudis paleoambientals
Objectius:

o
o
.
o
.

lniciació alconcepte de paisatge cultural
Entendre iavaluar l'impacte humà en la transformació i evolució del paisatge
Aproximar-se a les tècniques i disciplines paleobotàniques i geològiques essencials de
l'estudi paleoambiental: palinologia, antracologia, carpologia, sedimentologia,
geomorfologia.
Conèixer els requeriments de laboratori i les diverses analítiques
Aproximar-se a la problemàtica a través de l'estudi de casos

Tercera.Elcurs es realitzarà a les dependències de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.
Totes les despeses derivades de la jornada es recolliran en el document de proposta i seran a càrrec
de la FUNDACIÓ.

farà una donació de 1.000 euros, que
es compromet a abonar-los com a màxim en els 30 dies següents a la finalització de l'edició de la
jornada en el número de compte corrent,2100-3011-36-2200360230 (de Caixabank) a nom de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. En el cas que hi hagués un romanent de materials aquests
En concepte de docència idespeses materials, la FUNDACIÓ

els custodiaria l'ICAC, per a futures activitats conjuntes amb la FUNDACIÓ de difusió científica en

l'àmbit de l'educació.
La FUNDACIÓ es reserva el dret d'anular el curs en cas de manca de sol.licituds suficients, amb una

antelació mínima de 15 dies abans de l'inici de la sessió formativa,
Quarta.Cada participant del Programa Professors i Ciència s'obligarà a:

o
o

Complir amb els horaris i les normes fixades pel Centre.

Mantenir una reserva total iuna màxima discreció en les seves relacions interprofessionals
pel que fa a qüestions confidencials del centre que acull la formació,

Cinquena.Les parts es comprometen a donar compliment

a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999 de

Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com del seu Reglament vigent de desenvolupament, i
a instruir al seu respectiu personal respecte del caràcter confidencial de les dades personals dels

usuaris iles obligacions existents en la matèria. Les parts es comprometen a no recollir ni tractar
més dades personals que les estrictament necessàries per a la realització de l'activitat docent de la

qual es tracti. Així mateix, I'ICAC es compromet a tractar les dades seguint les instruccions del
responsable deltractament, ia no aplicar-les o utilitzar-les amb finalitat diferent a la que és objecte
del conveni, ni a comunicar-les a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació.

a guardar secret professional respecte a les dades rebudes, i a garantir-ne la
seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal d'evitar-ne la seva
L'ICAC s'obliga

.
/

c

I

alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tant si és per causes humanes com si provenen
del medi físic o natural. Les mesures de seguretat que s'obliga a aplicar als fitxers que continguin

de caràcter personal, seran com a mínim les qualificades de nivell bàsic i mitjà en el Real
Decret 1720/07 de 2L de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, llevat que per la naturalesa de les
dades facilitades, I'esmentada disposicíó legal exigeixi també I'adopció de mesures de nivell alt.
Totes les mesures de seguretat aplicades, estan contingudes en el Reglament de Seguretat de
OaOes

I'empresa.

rectificació, oposició o cancel'lació davant de l'lCAC,
lÓ, a fi que aquesta pugui resoldre les sol'licituds.
s la 4a edicició de Professors i ciència, l'ICAC retornarà

port rebut (CD, pendrive etc.), i es destruirà qualsevol
onsti alguna dada de caràcter personal dels professors
que rebran la formació, sense perjudicide les dades que conservidegudament bloquejades, per les
responsabilitats que puguin derivar-se de la seva relació amb el responsable deltractament.

Sisena.La FUNDACIÓ, en col.laboració amb l'ICAC difondrà elcus objecte d'aquest conveniamb els mitjans

que considericonvenient ide què disposi. La pàgina web del Programa Professors iCiència inclourà
un logo de l'ICAC, el qual alhora difondrà el curs que es portarà a terme a través de la seva base de
dades, pàgina web i altres suports que tinguin al seu abast.
La FUNDACIÓ ¡l'ICAC es reserven el dret de difondre aquesta col.laboració en qualsevol mitjà de

comunicació, sempre amb el previ avís mutu entre les parts.
Setena.La vigència del present conveni s'estén fins al pagament de la FUNDACIÓ a I'ICAC en el termini

convingut a la clàusula tercera.
Vuitena.El present conveni no suposa associació ni societat entre les parts
circumscriu, únicament, al seu àmbit.

ila

relació entre ambdues es

Se sotmet l'incompliment iinterpretació del present conveni a la legislació espanyola. Qualsevol

dubte, diferència o disputa que es pugui produir com a conseqttència de la interpretació o
compliment del conveni, s'intentarà resoldre amistosament. Si no és possible, ambdues parts se
sotmeten als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona.
Novena,El present acord es podrà resoldre per les següents causes:
a

Acord d'ambdues parts.

a

lncompliment d'una de les parts de qualsevol de les obligacions d'aquest conveni, si aquest
incompliment no és esmenat immediatament per la part infractora un cop requerida per
l'a

ltra

pa

rt.

l, en prova de conformitat, signen aquest conveni de col.laboració, per duplicat

ia

el lloc i la data esmentats en l'encapçalament.
Sr. Josep Manel Ricart i Pla

Sr. Salvador Garcia Ruiz

cdì

Arquedr¡ÈltrEa
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

Fundació Cata lunya-La Pedrera

un sol efecte, en

