CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE

BARCELONA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

REUNITS

D'una banda, I'Excm. iMgfc. Sr. Lluis Ferrer iCaubet, rector de la UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELOÑA (UAB), segons el nomenament establert pel Decret de la
Generalitat de Catalunya9412002, de 19 de març (DOGC núm. 3.000, de 21 de març),
com a representant d'aquesta institució, amb domicili social al Campus Universitari de
Bellaterra, amb CIF núm. Q-0818002-H, ien virtut de les competències que preveu els
Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

l, d'altra banda, el Dr, Josep Guitart i Duran, director de l'lnstitut Català

d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord amb el seu
càrrec i amb les funcions que li foren delegades pel Consell de Direcció de I'lnstitut amb
data d'11 d'abril de 2002. L'lnstitut és una consorci integrat per la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili creat per l'Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya, de 2 de maig de 2000 (D0GC núm,3143, de 19 de maig), amb domicili social
a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J,

EXPOSEN

Primer.- Que la UAB és una universitat pública catalana, dedicada a la prestació del
servei públic de I'educació superior ila investigació, mitjançant la docència, la recerca i
I'extensió un iversitària.
Segon.- Que la UAB és una universitat amb tradició en la docència ila recerca en el
camp de l'arqueologia clàssica ique actualment disposa d'un equip de professors i
investigadors d'aquesta disciplina que, moltes vegades, desenvolupen la recerca en
estreta col'laboració amb d'altres institucions d'aquesta àrea del coneixement,
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Tercer.- Que I'ICAC és una institució que ha estat creada per desenvolupar la recerca i
la formació avançada en el camp de I'arqueologia clàssica en un sentit ample, tant des
d'una perspectiva geogràfica, que engloba la Mediterrània
seu entorn on es
desenvoluparen les cultures clàssiques, com cronològica iètnica, comprenent les
civilitzacions grega romana les dels altres pobles relacionats directament amb
aquestes.
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Quart.- L'ICAC neix també amb la voluntat d'exolotar científicament i cultural la riquesa
considerable del patrimoni arqueològic de Catalunya, id'afavorir la col'laboració iles
sinergies amb les altres institucions que impulsen projectes de recerca en el camp
d'aquesta disciplina.

Cinquè,- Que ambdues institucions tenen interessos comuns en la formació acadèmica,
la recerca, la documentació ila difusió en l'àmbit de I'arqueologia clàssica idel seu
patrimon

i.

Per tant, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per signar aquest document,

ACORDEN

1.- L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col'laboració entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. En concret,
són objectius d'aquest conveni de col 'laboració entre ambdues institucions:

a) les relacions de caràcter

científic, tècnic, docent icultural en l'àmbit

de

I'arqueologia clàssica.

b)

la col'laboració en programes i projectes d'investigació,

c)

la col'laboració docent en programes i cursos de formació avançada,

d)

l'intercanvi d'informació sobre temes d'investigació, llibres, publicacions i altres
materials d'interès. En aquest sentit, s'habilitaran els mecanismes necessaris per
a permetre I'accés recíproc a llurs biblioteques ials serveis que s'hi ofereixen.

e)

i qualsevol altre que, en el marc de la col'laboració anteriorment definida, pugui
ser considerat convenient.

2.- El present conveni es posarà en pràctica mitjançant l'establiment de convenis
específics entre la Universitat Autònoma de Barcelona il'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica, a proposta de qualsevol de les dues institucions,
3,- Els convenis específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents:

a)
b)

Definició de l'objectiu que es persegueix,

Descripció del programa de treball, indicant-ne la temporalitat

i

la forma de

seguiment.

c)

En cas que el projecte s'hagi de portar a terme per la Universitat Autonoma de
Barcelona i per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica separadament, s'haurà de
fer constar quins treballs farà cadascuna de les parts,

d)

Aportació dels recursos humans, materials i econòmics de cada organisme per a
cada exercici pressupostari iamb la indicació de la unitat interna que canalitza
es responsabilitza del projecte.
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e)

En cas que es preveiés finançament exterior, caldrà especificar-ne la distribució
el destí dels béns inventariables que s'hagin adquirit amb aquest finançament.
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Responsable tècnic o científic de cada organisme, que tindrà la cura del projecte
o conveni concret,
s)

En cas què es presti material entre ambdues institucions, s'haurà de fer constar
la data de la seva devolució i el responsable del manteniment, reparació i/o
reposició en el cas de pèrdua o avaria,
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4.- El personal d'ambdues institucions podrà impartir cursos col 'laborar en el
desenvolupament d'activitats docents de formació avançada, organitzats tant per la
Universitat Autònoma de Barcelona com per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
d'acord amb la legislació aplicable en cada cas.
5.- En I'article 21 dels Estatuts de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica ien els altres
documents que conformen el seu pla quadriennal d'actuació es considera la figura de
I'investigador adscrit, Per investigador adscrit a I'ICAC cal entendre que és aquell que,
pertanyent a una altra institució de recerca, vol participar activament ide forma
continuada en l'activitat de recerca de I'lCAC, sense renunciar ni afeblir la seva tasca
docent a temps complert en la institució a què pertany,

A I'hora d'establir aquesta participació per part del professorat idels investigadors de la
UAB, es farà d'acord amb la normativa vigent de la UAB que regui el règim de
participació del seu personal docent i investigador a centres o instituts de recerca o
d'acord amb el que en aquell moment sigui aplicable a la Universitat,

La incorporació del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona a la condició
d'investigador adscrit a l'ICAC i la possible dedicació de membres de la seva plantilla als
diferents projectes promoguts per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es farà sempre
per mutu acord entre el rector de la Universitat iel director de I'lnstitut, escoltades les
unitats orgàniques de la Universitat Autònoma de Barcelona que poden estar-hi
implicades. De manera expressa, la signatura d'aquest conveni no implica la disminució
de la dedicació docent del professorat que s'hi pugui acollir. Les condicions de cada cas
s'acordaran expressament mitjançant els convenis específics anunciats a l'apartat tercer,
6.- La Universitat Autònoma de Barcelona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, en el
marc de les seves disponibilitats, adoptaran totes aquelles mesures considerades
necessàries per fer possible l'adequat desplegament iexecució d'aquest conveni,
facilitant els mitians i l'ús de llurs instal'lacions, béns iserveis.

7.-

Cada institució designarà

un coordinador encarregat de

ide

supervisar

el

desenvolupament d'aquest conveni marc
proposar iactivar dins les seves
respectives institucions els convenis específics d'acord amb l'apartat tercer, El
coordinador per paÍ de la UAB serà designat pel Rector.

8.- Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats signants,
La Universitat Autònoma de Barcelona i I'lCAC, si és el cas, hauran de preveure dins
dels seus pressupostos anuals els possibles compromisos econòmics que es derivin de
la programació de les activitats finalment convingudes a través dels convenis específics,

9.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest
conveni marc seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible,
aquestes es comprometen a la mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la
jurisdicció que pertoqui,

10.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat itindrà una durada de
quatre anys, renovables automàticament si cap de les dues parts no ho comunica a
I'altra per escrit amb sis mesos d'antelació. Aquesta decisió no afectarà la durada dels
convenis específics, els quals continuaran vigents segons les dates que tinguin
establertes.

len

prova de conformitat i perquè consti, signen el present document, per duplicat, en el
lloc i la data indicats a continuació.
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Dr, Lluís Ferrer i Caubet

Dr, Josep Guitart i Duran

Rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona

Director de I'lnstitut Català
d'Arq ueolog ia Clàssica

Bellaterra, 14 de gener de 2005

Tarragona,

