
CONVENI DE COL.LABORACIÓ

ENTRE LA FUNDACTó tcREA (tNsTtructÓ GATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANçATS)l
L'INSTITUT CATALÁ D'ARQUELOLOGIA CLÀSICA

Barcelona, a 10 de novembre de 2005

REUNITS

D,una part, el Dr. Enric Banda Tarradellas director de la Fundació ICREA domiciliada a Barcelona,

Pg. Lluís CompanYs 23

I per l'altra, el Dr. Josep Guitart Duran, director del lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,

domiciliat a Tarragona, Plaça Rovellat s/n

EXPOSEN

L eue la Fundació lnstitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (en endavant ICREA) té

com a finalitat I'impuli, lá promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic,

humanístic i tecnotogic en benefici de la socieiat, i que vol contribuir a la consolidació d'un

col'lectiu d'investigadórs i científics al servei del progrés i de la ciència'

ll, eue entre les finalitats específiques d'ICREA es troba la de reforçar grups de recerca que

treballin a catalunya per tal d''augmentar el seu rendiment i desenvolupar una política activa de

recursos humans i"r', la promoõió de la recerca a catalunya, així com establir col'laboracions

científiques i acadèmiqueò amb les universitats i els grans centres de recerca nacionals i

internacionals.

lll. eue I'lnstitut català d'Arqueologia Clàssica (en endavant ICAC) ha presentat davant I'lcREA

propostes de recerca que es trobeñ dins del marc de les línies establertes per ICREA'

lV. eue el patronat d'ICREA ha aprovat les propostes més adients, així com les condicions que

han de regir el marc de col.laboració enire ambdues lnstitucions per a la seva gestió i

desenvolupãment, les quals es determinen en aquest conveni.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així com la

capacitat legãl suficient per a I'atorgament d'aquest conveni, i a l'efecte acorden les següents



CLÀSULES

Primera.- Obiecte

El present conveni té per objecte establir el marc de col laboració entre ICREA i I'ICAC per al

desenvolupament de les actuacions de recerca proposades per I'ICAC i aprovades pel Patronat

d'lCREA, i en els termes fixats als annexos d'aquest conveni'

Segona.- Finançament

1. El finançament de la recerca efectuada en virtut del present conveni correspon conjuntament a

les entitats signatàries, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, i en els termes

següents:

ICREA es farà càrrec de les retribucions del seu personal investigador.
L'ICAC assumirà les despeses necessàries pel normal desenvolupament de la recerca

concreta que duguin a terme els científics d'ICREA en els mateixos termes i sota les

mateixes condicions que els investigadors propis de I'lCAC.

2. Quan, en motiu de la recerca efectuada a I'ICAC pel personal d'ICREA s'obtinguin projectes,

subvencions o ajuts de qualsevol mena, finançats tant per institucions públiques com per

entitats privades, els fons corresponents seran administrats per I'ICAC i estaran subjectes a la

normativa interna de I'ICAC. En particular, quan aquests fons donin lloc a I'adquisició de

material inventariable, la titularitat del material correspondrà a l'ICAC i formarà part del seu

inventari.

Tercera.- Dependèncíes í mitians materials

La recerca serà desenvolupada en les dependències, centres o laboratoris de I'ICAC, atès que

disposa de la infrastructura adient per complir els objectius que s'hi defineixen, alhora que permet

opiimitzar l'ús dels recursos necessaris; sens perjudici de comptar amb l'organització i estructures

pròpies d'lCREA.

Amb aquest objectiu, I'ICAC posarà a disposició dels científics d'lCREA, per a l'execució de la
seva activitat, els locals i laboratoris necessaris, així com el material que hi és adscrit en els

mateixos termes i sota les mateixes condicions que els investigadors propis de l'ICAC'

Qua¡7a.- Organització del treball

1. A efectes legals, I'organització del treball del personal investigador aporlat per ICREA és

facultat exclusiva de lã direcció d'lCREA. En tot cas, s'adaptarà a les necessitats de I'ICAC per

facilitar la màxima eficàcia i eficiència en la recerca concreta i la plena integració de

I'investigador al grup de recerca al que pertanyt.

2. En virtut d'aquest conveni, no sorgirà cap tipus de relació laboral entre el personal apoftat per

ICREA i I'ICAC i, en conseqüència, I'ICAC no assumirà les obligacions econòmiques que es

poguessin derivar de I'activitat laboral de l'investigador, les quals correspondran a ICREA. Això

no obstant i únicament als efectes de sol'licitar projectes, subvencions i ajuts de qualsevol

mena per a la recerca efectuada a I'ICAC per part del personal d'lCREA, aquest tindrà la
consideració de personal vinculat a l'entitat sol'licitant amb la denominació "personal ICREA

vinculat a I'ICAC".

a)
b)
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4.

L'ICAC reconeix als investigadors els drets de representació que siguin compatibles amb els

seus estatuts.

ICREA ¡ l'ICAC designaran per a cada contractat, de comú acord, un interlocutor per cada

banda, amb el fi d'ãssegurär la coordinació necessària per dur a terme els objectius de

col.laboració, organització i representació contemplats en aquesta clàusula quarta' Es

nomenaran com sembli necessari pel bon funcionament dels acords'

Iz

Ci nquena.- Activitats docents

El personal investigador contractat per ICREA podrà compatibilitzar les seves tasques de recerca

a I;ICAC amb la docència a una Universitat, quan li sigui autoritzat pel director d'ICREA i pel

director de I'ICAC, sempre i quan no interfereixin en la seva tasca investigadora. En aquest cas la

Universitat haurà de signar un contracte de docència amb I'investigador ICREA.

Srsena.- IJtítització de les instat'lacions i serveis de l'ICAC

El personal investigador d'ICREA tindrà dret a utilitzar les instal'lacions i els serveis comuns de

I'ICÁC, així com elé serveis externs amb els qual I'ICAC tingui un acord (transport, instal'lacions

esportives,..) en les mateixes condicions que el personal propide I'lCAC.

El personal investigador d'ICREA podrà concórrer a les convocatòries internes d'ajut a la recerca

de l,lcAC, en les mateixes condicions que el personal propi de I'lcAc.

L,ICAC ampliarà la seva pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i inclourà el personal

investigadoi d'lCREn. La despesa ocasionada anirà a càrrec d'lCREA.

Seúena.- Prevenció de Rrscos i Vigilància de Ia Saluú

Amb relació a les normes vigents relatives a la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut

dels treballadors, ambdues parts convenen que en virtut de la relació estableda pel present

conveni, a l'ICAC li correspon ocupar la posició d'empresari principal i de titular del centre del

treball en el que es desenüoluparà I'activitat investigadora i ICREA ocupa la posició d'empresari

contractat i titular dels contractes de treball dels investigadors que participin en les activitats

desenvolupades com a conseqüència de la signatura del conveni'

Cada una de les parts assumeix les obligacions i responsabilitats que es deriven de la posició que

ocupen i es comprometen a prendrJ les mesures i disposicions necessàries per I'efectiu

compliment de les mateixes.

per tal d'assegurar la coordinació de les activitats preventives ambdues parts designen com a

persones responsables de la coordinació de I'activitat preventiva, als seus respectius

responsables del Servei de prevenció, els quals hauran d'intercanviar la informació necessària per

garantir una eficaç i eficient coordinació'

Vuitena.- Drets de propietat intel'lectual i industrial

Els drets d'autor corresponen a l'investigador. Tota invenció ha de ser notificada immediatament

tant a ICREA com a I'ICAC per l'investigador que n'és l'autor.



Correspon a l,lCAC i a ICREA, a parts iguals, la titularitat dels drets d'explotació de les obres

realitzádes per investigadors contractat! per ICREA en virtut d'aquest Conveni, com a

conseqüència de la seva activitat de recerca.

A les publicacions resultants de la recerca realitzada per l'investigador a I'empara del present C

Conveni, s'hi farà constar la doble vinculació de I'investigador a ICREA i a I'ICAC'

Novena. - Protecció de dades personals

L,ICAC certifica i garanteix, mitjançant la firma del present conveni de col'laboració, el compliment

per la seva part,-de la Llei Org¿ñ¡ca 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de

Caràcter personal (LOPD), reépecte al tractament de les dades personals dels treballadors

d'ICREA que li són cedides, i en concret, de les següents obligacions:

1) El fitxer en el que s'incorporen les dades personals dels treballadors de la lnstitució ha

estat notificat i inscrit en el Registre General de Protecció de dades corresponent'

2) Les dades personals dels treballadors d'lCREA, seran tractades per I'ICAC d'acord amb

els principis de protecció de dades personals, regulats en els articles4, 5, 6, 7 i I de la

LOPD.
3) En el tractament de les dades personals dels treballadors, I'ICAC ha adoptat, segons

estableix I'article 9 de la LOPD, les mesures de seguretat pertinents, i, en concret les

estipulades pel RD 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de

Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal'

4) L'lõAC mantindrà el deure de secret segons I'article 10 de la LOPD, i per això, vetllarà per

la confidencialitat de les dades personals facilitades per ICREA, comprometent-se a usar-

les, únicament, per a les finalitats definides en el present conveni de col'laboració.

Desena. - Legitimació de les dades personals

Els titulars d'aquest conveni de col.laboració autoritzen a les parts a incorporar les seves dades

personals incloses en aquest conveni junt amb les que s'obtinguin mentre estigui vigent, al fitxer

creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de dur a terme la gestiÓ d'aquesta relació

contractual.

En virtut del que disposa I'article 15 isegüents de la vigent Llei 15/1999, de 13 de desembre, de

o r personal, en qualsevol moment el titular de les dades personals
/1 r
\ z p s, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se per escrit a l'adreça
- d uest conveni.

Onzena.- Coordinacio

Les parts es comprometen a constituir una comissió paritària de coordinació del present conveni,

.onrtitrida per dos representants d'lCREA, nomenats pel director, i dos representants de l'lCAC,

nomenats pel director. Corresponen a la comissió:

a) resoldre els dubtes d'interpretació del conveni i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva

execució;
b) elaborar propostes per al millor desenvolupament i compliment dels compromisos establerts

en aquest conveni i per a una adequada coordinació entre les parts padicipants;

c) redactar un informe anual de seguiment i avaluació del conveni;



d)

e)

instrumentalitzar, quan correspongui, les mesures necessàries en finalilzar la relació

l,investigador d'iCREA amb l;lCAC, per tal de facilitar la continuiTat de la recerca

l'investigador;
la resta de funcions que li atribueix el present conveni.

Dotzena.- Modifícació i resolució

1. Aquest conveni pot ser modificat per mutu acord de les parts. Les modificacions s'incorporaran

com una addenda al conveni.

2. Són causes de resolució d'aquest conveni:
a) el mutu acord de les Parts
b) I'incompliment de les Parts
cj la denúncia per una de les parts formulada amb una antelació mínima de tres mesos

d) les generals establertes a la legislació vigent

Tretzena. - Resolucíó de conflictes

Les qüestions litigioses a què pugui donar lloc la interpretació, modificació, efectes o resolució del

contingut d'aqueét conveni seran sotmeses a la Comissió de Coordinació del conveni. Si no hi

haguéé acord, les discrepàncies seran de coneixement i competència delTribunal arbitral'

Catonena.- Vigència

El present conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura i tindrà la durada de dos anys

renovables automàticament, a menys que qualssevol de les parts en demani la revisió amb un

mÍnim de tres mesos d'anticipació.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat exemplar, en el lloc i la

data indicats a I'encapçalament.

Dr. Enric Banda Tarradellas
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