CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA
MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT ROVIRA IVIRGILI
L'INSTITUT CATALÀ O'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER AL PROGRAMA DE
RECERCA D',OXtRRtNC (MíNtA, EGTPTE)
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Barcelona,

REU

N

ITS:

D'una part, I'Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras Gaju, conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya

De I'altra, el Dr. Josep Samitier

i Martí, rector en funcions magnífic de la

Universitat de Barcelona (UB)

De I'altra, el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector magnífic de la Universitat
Rovira iVirgili (URV)

I de l'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
ACTU EN:
El primer, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord
amb les facultats que ostenta en viftut de I'article 12 de la Llei 13/1989,
d'organització, procediment i règim jurídic de I'Administració de la Generalitat.

El segon, en representació de la Universitat de Barcelona, en virtut del seu
nomenament per Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 21
d'abril de 2008 (DOGC núm.5120, de 28 d'abril de 2008).
El tercer, en representació de la Universitat Rovira i Virgili, en virtut del seu
nomenament per Decret de la Generalitat de Catalunya 21812006, de 23 de
maig (DOGC núm. 4641, de 25 de maig).
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I el quart, en representació de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, d'acord
amb el seu càrrec i amb les funcions que li foren delegades pel Consell de
Direcció de l'lnstitut al director, l'11 d'abril de 2002.
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar el
present document

i,

EXPOSEN:

l. El Departament de Cultura i

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya té atribuïdes les competències exclusives en matèria de patrimoni
cultural, d'acord amb l'article 127.b del vigent Estatut d'Autonomia de

En relació amb el

patrimoni arqueològic

i

paleontològic,
s'exerceixen a través del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, òrgan que ha de vetllar, entre altres objectius,
per la promoció, difusió i foment de la recerca que, en matèria de patrimoni
cultural, és realitzada per part d'institucions i entitats.

Catalunya.

ll. La UB és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni
propis, que s'encarrega de la prestació del servei públic de I'ensenyament
superior, mitjançant la docència, l'estudi ila recerca, ique té entre d'altres
objectius la creació, transmissió i difusió de la cultura i dels coneixements

científics, tècnics i professionals, impulsant l'establiment de convenis i acords
amb altres institucions universitàries, amb organismes de caràcter científic i
cultural, i amb entitats públiques i privades.

lll. La URV és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica ipatrimoni
propis, dedicada a la prestació del servei públic de l'educació superior i de la
investigació, mitjançant la docència, la recerca i I'extensió universitària, i que té
entre els seus fins estimular la creació, desenvolupament, difusió i transmissió
de la ciència, la tècnica i la cultura, a través de la recerca i la crítica,
promovent la col.laboració i l'establiment de convenis i acords amb altres
institucions universitàries, amb organismes de caràcter científic i cultural, i amb
entitats públiques i privades.

lV. L'ICAC és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i

la

Universitat Rovira i Virgili. El seu naixement respon a la voluntat, per part del
govern català, d'impulsar un centre especialitzat en recerca, formació
avançada i difusió de la civilització i cultura clàssiques en tota la seva extensió
geogràfica -l'arc mediterrani i el seu entorn- i cronològica -civilitzacions grega
i romana, i d'altres pobles que hi hagin estat directament relacionats-.
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V. El jaciment d'Oxirrinc que es troba a la vora del petit poble d'El Bahnasa, a
180 Km al sud del Caire, va ser identificat durant I'expedició de Napoleó
Bonapart, a finals del segle XVlll, ides de 1897 ha estat objecte d'excavacions
intermitents. Es coneixen les estructures de la ciutat i diverses zones
d'enterrament, i s'hi han trobat milers de papirs, escrits majoritàriament en
grec, circumstàncies que l'han convertit en un referent internacional a I'hora
d'estudiar la societat, l'economia i la cultura egípcies des de l'època saïta a la
bizantina (664 aC - 640 dC). Actualment, l'espai ocupat per l'antiga ciutat
d'Oxirrinc està desocupat i permet I'estudi en extensió del conjunt de la ciutat,
del suburbi occidental de la ciutat, de la necròpolis, de l'àrea de culte amb el
gran Osireion i de les noves galeries subterrànies localitzades el 2007 al nord
del jaciment.

L'any 1992, es va iniciar una actuació conjunta de la Universitat de Barcelona
(UB) ¡ el Servei d'Antiguitats d'Egipte amb I'objectiu d'endegar un programa de
recerca que permetés aprofundir en el coneixement global de la societat
oxirinqueta. A partir d'aquesta data, es formà un equip d'investigadors dirigits
per I'egiptòleg Dr. Josep Padró i Parcerisa, actualment catedràtic de la UB, La
consolidació de l'equip de recerca donà lloc a la creació de la "Missió

arqueològica mixta hispanoegípcia a Oxirrinc" dirigida pel Dr. Josep Padró i
integrada per la Dra. Eva Subías Pascual, actualment professora de la URV, i
la Sra. Maite Mascort, arqueòloga del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de
la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació, amb la participació de la Dra. Marguerite Erroux-Morfin,
investigadora de la Universitat Paul-Valéry, Montpeller lll, iel Dr. Hassan
lbrahim Amer, professor de la Universitat del Caire.

Vl. L'any 2004, la UB, la URV i I'ICAC van signar un contracte programa per
impulsar la Missió arqueològica i promocionar els estudis d'egiptologia a

Catalunya, contracte programa que amb aquest nou conveni es vol renovar per

període 2008-2010. L'ICAC ha assumit la coordinació institucional i
I'administració dels recursos econòmics gràcies al suport rebut de la Direcció

al

General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Vll. El Departament de Cultura iMitjans de Comunicació de la Generalitat de

Catalunya (DC) va manifestar durant la tardor de I'any 2006 la seva voluntat de
incorporar-se al projecte a partir d'aquest nou conveni i així recuperar i arnpliar
la seva col'laboració duta ja a terme en els anys 90 del segle passat.

Vlll. En aquests moments, gràcies a la recerca duta a terme per la Missió

arqueològica d'Oxirrinc (Mínia, Egipte), especialment en el treball de camp,
s'han assolit importants avenços científics sobre els quals ara és necessari
potenciar-ne la difusió en publicacions, reunions científiques iestudis de
formació avançada, a més de la continuació dels treballs d'investigació.
lX. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la
Llei 3011992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú, les parts es reconeixen
capacitat jurídica suficient per signar aquest document.
PACTES:
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Primer.- El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica participaran en termes d'igualtat en la
recerca arqueològica del jaciment d'Oxirrinc, des del punt de vista científic i de
I'explotació dels resu ltats.
La voluntat de les parts és potenciar la recerca, la difusió i la sostenibilitat del
jaciment arqueològic d'Oxirrinc (Mínia, Egipte) i contribuir a la formació
d'investigadors i especialistes en egiptologia i arqueologia clàssica d'Egipte. A
més a més, amb aquesta missió es vol impulsar la presència científica de
l'arqueologia catalana a Egipte.

Segon.- Les competències científiques

de

cadascuna

participants seran les que a continuació es detallen:

de les

entitats

La Universitat de Barcelona i el Departament de Cultura i Mitjans
Comunicació de la Generalitat de Catalunya es responsabilitzaran de

de
ES

actuacions que es duguin a terme en el camp de I'egiptologia.

La Universitat Rovira i Virgili i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
responsabilitzaran de les actuacions que es duguin a terme en el carnp

ES

de

l'arqueologia clàssica grega, romana i bizantina.
Tercer.- Els objectius estratègics que s'estableixen per aquests tres anys són:

1. Progressar en l'estudi arqueològic del jaciment d'Oxirrinc (Mínia, Egipte)
amb l'adequada atenció a les diferents zones d'estudi: el conjunt de la
ciutat, el suburbi occidental de la ciutat, les necròpolis i l'àrea de culte
amb el gran Osireion i les noves galeries subterrànies descobertes el
2007.

2. Contribuir, d'acord i en col'laboració amb les autoritats egípcies, a
conservació, manteniment, adequació

3.

4.
5.

i

explotació cultural

i

la

turística

d'aquest jaciment.
Millorar la difusió científica i, en general, dels resultats de la recerca duta
a terme fins ara i de la que es durà a terme gràcies a l'execució d'aquest
conveni.
Promoure la formació d'investigadors i especialistes en egiptologia i
arqueologia grega, romana i bizantina d'Egipte.
Aconseguir recursos econòmics, a més dels aportats per les institucions
signants, per vies competitives i de patrocini o mecenatge que permetin
l'execució de l'activitat que es proposa. També es considera un objectiu
estratègic la millora constant de la gestió del projecte en termes
d'eficàcia i eficiència.

Quart.- Els objectius operatius que s'estableixen per assolir els objectius
estratègics són.
1.- En relació amb els objectius estratègics sobre l'estudi del jaciment i la seva
conservació amb la col'laboració de les autoritats egípcies (Eix 1):

1. Continuar amb l'excavació ila consolidació per a l'estudi de les tombes
de l'època saïta, grega i romana de la Necròpolis Alta.
2. Continuar amb I'excavació i la consolidació per a I'estudi de l'Osireion.
3. Continuar amb l'excavació i estudi del gran complex religiós i d'hàbitat
descobert a extramurs de la ciutat que és d'època bizantina.
4. Explorar i excavar, si escau, les galeries descobertes al Nord del jaciment en
el sector conegut com a Cementiri d'Ocells.
5. lncrementar I'estudi del nucli urbà de l'època faraònica, així com d'altres
restes arqueològiques properes i relacionades amb el jaciment.
6. Analitzar la topografia arqueològica de la ciutat hel'lenística iromana
amb les corresponents excavacions de comprovació i d'altres tècniques
de prospecció.
7. Estudiar les inscripcions jeroglífiques i hieràtiques trobades.

8. Continuar l'estudi de les inscripcions i papirs trobats, escrits en llengua
grega i copta.

9. Estudiar les mòmies i d'altres restes

antropològiques amb les anàlisis
que
permetin
I'estudi de I'evolució de la població de la
físico-químiques
ciutat antiga.
l0.lncrementar els estudis antropològics, la recerca bibliogràfica i la
catalogació pertinents de les troballes d'arqueologia clàssica.
l l.Aconseguir un ampli recull bibliogràfic i la catalogació dels objectes
procedents del jaciment d'Oxirrinc i que resten dispersos per diferents
museus i col'leccions.
12.Col'laborar en la preparació de l'exposició organitzada per I'lnstituto
Cervantes del Caire i el Consell Superior d'Antiguitats d'Egipte.

2.- Ên relació amb l'objectiu estratègic sobre la difusió en el pla científic i en
general dels resultats de la recerca duta a terme fins ata i dels que es
produiran gràcies a I'execució d'aquest conveni (Eix 2):

1. lncrementar el nombre de publicacions monogràfiques ide referència de
les investigacions dutes a terme.
Publicar articles en revistes de referència.

2.
3. Participar en congressos i d'altres reunions internacionals
4.
5.

amb

l'aportació de les novetats científiques.
Participar en I'organització de jornades de presentació de les missions
arqueològiques catalanes a la Mediterrània.
Participar en exposicions organitzades per altres institucions nacionals o
estrangeres.

3.- En relació amb I'objectiu estratègic sobre la formació d'investigadors
especialistes en egiptologia
(Eix 3):

i

arqueologia grega, romana

i

i

bizantina d'Egipte

1. lmpulsar la presentació de tesis doctorals sobre estudis de l'Egipte antic

2.

El.

3.
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4.

a les universitats promotores del Conveni i d'altres a nivell internacional.
La Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili promouran la
col.laboració amb la Universitat del Caire en el marc dels programes de
cooperació universitària de la Unió Europea.
lmpulsar la creació d'estudis de postgrau en el camp de l'arqueologia de
l'Egipte antic amb la col'laboració de les autoritats egípcies.
Promoure l'intercanvi de professors i estudiants en l'àmbit de la recerca i
de la formació.

4.- En relació amb l'objectiu estratègic d'aconseguir recursos econòmics

i

millorar la gestió del projecte en termes d'eficàcia i eficiència (Eix 4):

1. Participar en les convocatòries competitives que ofereixin les institucions

2.

públiques i privades, amb especial interès en les d'àmbit internacional.
lncrementar les accions per a l'obtenció de recursos econòmics per les
vies del patrocini i el mecenatge.

3. Crear una secretaria tècnica i administrativa que millori la gestió

del

projecte

4. lmpulsar processos d'autoavaluació de la gestió i de l'obtenció

de

resultats del projecte.

Cinquè.- En annex a aquest conveni, es presenta la taula dels indicadors

quantitatius associats als objectius operatius que permetran mesurar el progrés
en l'assoliment dels objectius fixats. L'estructura de la Taula d'indicadors està
ordenada per eixos, accions i indicadors. Aquests indicadors s'estableixen per
als tres anys de la vigència del conveni, si bé seran avaluats i revisats
anualment.
Sisè.- Es crea una Comissió de Seguiment de I'execució d'aquest conveni, que

estarà formada per dos representants designats per cadascuna de

les

institucions signants.

Correspon a la Comissió de Seguiment analilzar el grau de compliment dels
objectius i compromisos establerts en el conveni, en base a I'evolució
quantitativa dels indicadors establerts en I'annex i les memòries anuals de les
actuacions que presentarà la Missió arqueològica d'Oxirrinc. També li
correspon a la Comissió aprovar el programa i el pressupost anual de la Missió
que elevarà a les institucions signants del conveni perquè I'autoritzin. Així
mateix, podrà efectuar els ajustaments necessaris als objectius operatius i
indicadors fixats per a I'any següent, si ho considera convenient.

A més, la Comissió de Seguiment podrà proposar l'actualització i adequació de
clàusules i objectius del conveni, d'acord amb els diferents escenaris que es
puguin produir, a les institucions signants d'aquest conveni, les quals, si hi
estan d'acord, les reflectiran en el contingut del present conveni.

La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, un cop a I'any i, en
qualsevol cas, sempre que una de les parts ho demani. El secretari de la
Comissió de Seguiment serà I'administrador de l'lCAC.
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Setè.- La Missió arqueològica d'Oxirrinc (Mínia, Egipte) estarà dirigida pel Dr.
Josep Padró i Parcerisa, catedràtic d'Història Antiga de la Universitat de
Barcelona, i tindrà dues subdirectores que seran la Dra. Eva Subías i Pascual,
professora agregada de la Universitat Rovira i Virgili, i la Sra. Maria Teresa
Mascort i Roca, arqueòloga del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. A més, la Missió comptarà amb la participació o col'laboració
d'investigadors procedents de la Universitat del Caire o d'altres institucions
egípcies o internacionals.

La Missió arqueològica d'Oxirrinc és la responsable científica del projecte i el
seu equip directiu signarà amb la Comissió de Seguiment I'acord pel qual
assumeix els objectius i acords d'aquest conveni. Així, doncs, correspon a la
Missió aconseguir els indicadors fixats per al projecte i que estan relacionats
en l'annex d'aquest conveni. El director de la Missió serà el principal
6

responsable de la Missió i li correspon gestionar els recursos econòmics
d'altra indole de què disposi. Les subdirectores auxiliaran el director de la
Missió i podran assumir les tasques que els delegui. A més, el director i les
subdirectores seran els responsables tècnics dels recursos econòmics
gestionats directament per les respectives institucions.
i

La Missió arqueològica es compromet a participar en totes les convocatòries
públiques d'ajuts a la recerca compatibles amb els seus objectius, així com a
buscar vies de finançament i ajut, a persones i entitats privades.
Vuitè.- La Comissió Científica serà nomenada de mutu acord entre les parts en
el marc de la Comissió de Seguiment. lnicialment, la Comissió Científica
quedarà constituTda pel director de la Missió, el Dr. Josep Padró i Parcerisa, i
les subdirectores, la Dra. Eva Subías i Pascual i la Sra. Maria Teresa Mascort

i

Roca.

Novè.- Anualment, la Comissió de Seguiment aprovarà el programa i el
pressupost de I'any a partir del projecte elaborat per la Missió arqueològica
d'Oxirrinc en el marc del contracte programa adjunt, En aquest document, a
més de les qüestions econòmiques, s'especificaran les actuacions
corresponents als objectius i indicadors fixats. La Comissió podrà modificar els
indicadors fixats inicialment amb I'objectiu d'adequar-los als resultats obtinguts
i les noves previsions. També en aquest document es relacionaran les
activitats que s'impulsaran per assolir els objectius fixats.

Desè.- Obligacions econòmiques
q

de les

institucions signants

i

d'altres

üestions relacionades:

1.- El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació facilitarà la participació
en la susdita Missió del seu personal vinculat a aquest projecte i aportarà I'any
2008 la quantitat de 9.000 euros a I'lCAC.
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
farà front al pagament prèvia presentació d'unes factures per part de I'ICAC abans
del 15 de novembre de 2008.
,2
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Aquesta quantitat es farà efectiva amb càrrec
cu

1

a

la

partida

005D 1227 00050014430.

2.- La Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili facilitaran

u

la

participació en la susdita Missió del seu personal docent i investigador vinculat
a aquest projecte i cadascuna de la institucions aportarà la quantitat mínima de
3.000 euros anuals, durant la vigència del conveni.

it
u

'\,

\l

\4

3.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica aportarà a aquest projecte fins a un
total de 180.000 euros, repartits en tres anualitats de fins a 60.000 euros
cadascuna. A més, l'ICAC assumirà el cost del personal i del funcionament
ordinari de la Secretaria tècnica i administrativa del projecte que inicialment
s'estima en 16.500 euros anuals del qual s'informarà anualment la Comissió de

Seguiment. També informarà del pressupost global del projecte i supervisarà la
gestió realitzada per la Missió.

Onzè.- En relació amb la gestió econòmica de les aportacions, cadascuna de
les institucions fixarà els seus protocols a seguir. No obstant això, sempre que
sigui possible es procurarà centrar la gestió econòmica des d'una de les
institucions, a Ser possible des de l'lCAC, la qual, donat el cas, rebrà les
corresponents transferències econòmiques de les altres institucions. Mentre la
Comissió de Seguiment no acordi el contrari, els recursos per vies competitives
que siguin sol.licitats pel director de la Missió seran demanats des de la UB.
Aixi mateix, es procedirà en relació amb les altres institucions quan siguin
sol' licitats per les subdirectores.
Una vegada aprovat el pressupost anual per part de la Comissió de Seguiment
es podran autoritzar les despeses de l'exercici corresponent. En el protocol a
seguir per a l'aprovació del pressupost i de la corresponent execució es tindran
en compte les condicions següents:

1.- Un cop aprovat el pressupost de l'any 2008, la Missió podrà disposar de les
aportacions anuals del DC, de la UB, de la URV i de 20.000 € de I'aportació
anual de l'ICAC. Quan, en el decurs de l'any, la Missió hagi obtingut 15.000 €
en ajudes i subvencions públiques o privades i hagi assolit 40 punts de la taula
d'indicadors per aquest any, s'autoritzaran 10.000 € més. Per cada 10 punts de
la taula d'indicadors que la Missió aconsegueixi, a partir dels 40 primers punts,
podrà disposar de 5.000 € més del pressupost de l'|CAC.

2.- Un cop aprovat el pressupost de l'any 2009, la Missió podrà disposar de les
aportacions anuals de la UB, de la URV i de 20.000 € de l'aportació anual de
I'lCAC. Quan, en el decurs de I'any, la Missió hagi obtingut 15.000 € en ajudes
i subvencions públiques o privades i hagi assolit 40 punts de la taula
d'indicadors per aquest any, s'autoritzaran 10.000 € més. Per cada 10 punts de
la taula d'indicadors que la Missió aconsegueixi, a partir dels 40 primers punts,
podrà disposar de 5.000 € més del pressupost de l'|CAC.
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3.- Un cop aprovat el pressupost de I'any 2010,|a Missió podrà disposar de les
aportacions anuals de la UB, de la URV i de 20.000 € de l'aportació anual de
I'lCAC. Quan, en el decurs de l'any, la Missió hagi obtingut 15.000 € en ajudes
i subvencions públiques o privades i hagi assolit 40 punts de la taula
d'indicadors per aquest any, s'autoritzaran 10.000 € més. Per cada 10 punts de
la taula d'indicadors que la Missió aconsegueixi, a partir dels 40 primers punts,
podrà disposar de 5.000 € més del pressupost de l'ICAC.

4.- Els recursos econòmics obtinguts per la Missió i que siguin ingressats

a

I'ICAC podran ser disposats per ella en la seva totalitat.
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5.- Els romanents dels pressupostos

dels anys 2008

i

2009 podran ser

incorporats com a finalistes a l'exercici següent. Per autoritzar-los caldrà que la
Missió hagi assolit els indicadors pertinents. Pel que fa a l'exercici 2010 i

4'

següents, si és el cas, I'execució iliquidació del pressupost aprovat seguirà la
normativa general de I'administració pública que és també aplicable a l'lCAC.

Dotzè.- La Secretaria tècnica i administrativa del projecte té la seu a I'ICAC
atendrà les necessitats de la Missió. lnicialment, la secretaria funcionarà
durant 16 hores setmanals.

i

Tretzè.- En la difusió que es faci dels treballs i resultats de l'excavació del
jaciment d'Oxirrinc s'esmentarà la coparticipació del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, de la Universitat de Barcelona, de la Universitat
Rovira i Virgili, i de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. No obstant això, la
Comissió de Seguiment podrà prendre els acords necessaris en relació amb la
difusió dels resultats científics i d'altre tipus del projecte.

La Comissió de Seguiment, a proposta de la Comissió Científica, establirà la
política de publicació dels resultats i de difusió de I'activitat portada a terme.

Catorzè.- El contingut dels acords previstos en el present conveni no afectarà
els requisits formals exigits per les autoritats egípcies per a la concessió del
permís d'intervenció al jaciment arqueològic d'Oxirrinc, amb la denominació
"Missió arqueològica mixta hispanoegípcia a Oxirrinc", atorgat amb caràcter
personal al professor Josep Padró Parcerisa.
Quinzè.- El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració
previstos a la Llei 3011992 de 26 de novembre i queda exclòs de la regulació
de la Llei 30t2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en
aplicació de l'art. 4.1 c).

Setzè.- La vigència d'aquest conveni s'iniciarà en el moment de la seva
signatura ifinalitzarà el dia 31 de desembre de 2010. No obstant això, les parts
podran acordar la continuació amb la signatura de la corresponent addenda en
què s'especificaran les modificacions que es creguin oportunes.

Dissetè.- Aquest conveni específic s'entén,

a tots els efectes, com la

continuació del conveni, signat l'any 2004 per la Universitat de Barcelona, la
Universitat Rovira i Virgili i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica en relació
amb aquesta recerca.

Divuitè.- El present conveni es podrà resoldre per escrit per alguna de les
causes següents.

ll
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Mutu acord de les parts.

lncompliment per alguna de les parts
establertes en el present conveni.

de qualsevol de les

clàusules

Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que
impedeixin o dificultin de forma significativa I'execució del conveni,
sempre que sigui comunicada per escrit a les altres parts amb una
antelació de dos mesos mitjançant denúncia.

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels
seus respectius compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

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

I en prova de conformitat, signen el present document per quadruplicat i a

un

sol efecte a la data esmentada en l'inici del document.

uel Tresserras i Gaju
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ANNEX

AL CONVENI

ESPECíFIC

DE

COL.LABORACIO ENTRE EL

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE

LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA
UNIVERSITAT RoVIRA I VIRGILI I L'INSTITUT CATALÀ D,ARQUEOLOGIA
cLÀSStcA pER AL eRoGRAMA DE REcERcA D'OXIRRINC (MÍNIA,
EGTPTE)

TAULA D'INDICADORS DELS OBJECTIUS OPERATIUS
Els indicadors cerquen expressar, en termes quantitatius, el grau d'assoliment
dels objectius operatius fixats. Per tant, aquests d'indicadors pretenen ser
f'eina mesuradora del contracte programa pactat entre l'equip de recerca, la
Missió arqueològica d'Oxirrinc, i les institucions impulsores del projecte. Quan
els indicadors que depenen de l'acció d'agents aliens a la Missió no es puguin
assolir, perquè aquests agents no hagin creat els canals adequats que
permetin el treball de la Missió, no es consideraran com a indicadors no
aconseguits a efectes de calcular els resultats obtinguts.
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INDICADORS DE SEGUIMENT
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Eix 1:

Foment

de

les

11

de la

recerca aplicada en
col'laboració amb autoritats
egípcies al jaciment d'Oxirrinc
Acció 1: Donar continuïtat a
I'excavació i afavorir la
consolidaciÓ de les tombes de
is Alta
Dies d'intervenció

arqueològica

a

lndicador I'an
Acció 2: Donar continu'itat a
l'excavació i afavorir la
consolidació de I'Osireion
Dies d'intervenció

arqueològica
lndicador

a

I'a

Acció 3: Donar continuïtat

i

I'excavació

a

consolidar
I'estudi del gran complex
religiós i d'hàbitat descobert a
extramurs de la ciutat
rDies d'intervenció

arqueològica

a

lndicador ,l'anv
Acció 4: Dur a terme noves
excavacions i estudis al

jaciment d'Oxirrinc

(Mínia,

Dies d'intervenció

:arqueològica a
lndicador
Subtotal Eix
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Acció

lncrementar

de

el

publicacions
nombre
monogràfiques i de referència
de les investigacions dutes a
terme

lndicador
lncrementar

t2

w

nombre d'afticles publicats en
revistes nternacionals
lndicador Nombre articles
i

Acció

lncrementar la
3:
participació en congressos i
reunions
d'altres
internacionals amb ponències
icomunicacions
Nombre

ponències
Acció 4: lncrementar la

i

lndicador comunicacions

en

participació

activitats de

difusió

lndicador

Acció

5:
participació
organitzades
institucions
estran

lncrementar

en

la

exposicions
altres

per

nacionals

o

lndicador
Subtotal Eix 2

Eix 3: Millora de la
la recerca en la formació

transferència dels resultats de

Acció
nombre
lleqides

EN

lndicador
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2: Captar
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doctorals
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investiqadors

tesis
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tesis

Nombre

Acció
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lncrementar
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lndicador
Acció 3: lmpulsar l'intercanvi
de professors i estudiants
amb la Universitat del Caire
Nombre

professors

i

estudiants

lndicador intercanviats
Acció 4: lmpulsar la creació

13

d'estudis
l'àmbit de

postgrau

de

ta

l'

Organització de
programes de

postgrau

activitats

i

de

formació

lndicador continuada
Acció 5: Participar en cursos i
conferències en el camp de

Nombre de
participacions en
cursos
conferències en
el camp de
i

lndicador l'eoiptoloqia
Subtotal Eix 3
Eix 4: Millora de la captació de
recursos econòmics i de la

Acció 'll. Participar en

les

convocatòries competitives
que ofereixin les institucions

privades
públiques i
estatals
nacionals,

i

internacionals

1

punt
per
cada
6.000€

fins

un
màxim
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deo
lndicador lmoorts obti

Acció 2:

1 punt
per
cada
10.000
€ fins a
un
màxim

punt
per cada
14.000€
fins a un
màxim

1 punt

1

de4

1

de2

unts

lncrementar

les

accions per a I'obtenció de
recursos econòmics per les

vies del patrocini
mecenatqe.

i

del

1

punt
per
cada
6.000€
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fins
lndicador lmoorts obti

a

un
màxim

per
cada
8.000€

fins

a

un

punt
per cada
10.000€
fins a un
màxim
d'1

màxim

I4

de
2
punts

Acció 3: Dotar I'equip de
recerca d'una estructura
tècnica ide
Posada en marxa
de l'estructura
Definició
implantació de la gestió

Acció 4:

Acció 5: Definir i implantar un
sistema d'assegurament de la

Posada en
marxa d'un
sistema
d'avaluació
Subtotal Eix 4
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