]ICAG''
C.l.¡ò

UNrv¡Rsltnt
Rovrnn r VrRcrr-r

coNVENr

lñrlltùl

a'&!ldcdr

Cla.rlcr

rspecinc D'ADScRlpctó DE L'AcnvtrAT DE REcERcA
DE pERSoNAL DocENT I tNVESTtcADoR DE LA
I

TRANSFEnÈrucra

uNtvERSrrAT RovrRA r vrRGrLr (uRV) A L'rNSTrrur cATAtÀ D'tReuEoLoctA

clÀssrca (rcAc)

Tarragona, 9 de gener de 2014
REUNITS

D'una part, el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili
(en endavant, URV), en virtut del seu nomenament pel Decret 6512010, de 18 de maig
(DOGC núm. 5634, de21 de maig de 2010), que representa aquesta institució d'acord
amb les competències que preveu I'article 66 de I'Estatut de la URV, aprovat pel
Decret 20212003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de I de setembre de 2003), i
modificat per I'Acord GOV12312012, de27 de març (DOGC núm. 6100, de 2 d'abril de
2012). La URV té el domicili al carrer de I'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de
Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-4.

I de l'altra, el Dr. Joan Gómez Pallarès, director de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (en endavant, ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat,
d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de
Direcció de I'lnstitut al director,l'11 d'abril de 2Q02. L'lnstitut és un 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 (DOGC núm.3143, de
19 de maig), amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n iClF S4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i a tal
efecte
MANIFESTEN

PRIMER. Que amb data de 29 d'abril de 2003 es va signar el conveni d'adscripció de
I'ICAC a la URV, com a institut universitari de recerca. Aquesta adscripció va ser
aprovada per Ordre UNI/485i2003, de 21 de novembre, del Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la lnformació.
SEGON. Que la clàusula setena del conveni d'adscripció estableix que el professorat
universitari adscrit als diferents departaments de la URV pot realitzar la seva activitat
de recerca i transferència a l'lCAC, d'acord amb la normativa vigent a la URV i amb
allò que ambdues institucions estableixin en forma de conveni específic que s'ha
d'annexar al susdit conveni.

TERCER. Que la clàusula novena del conveni d'adscripció estableix respecte a
I'activitat investigadora dels professors de la URV que quedin vinculats a l'ICAC que li
és d'aplicació l'acord de Consell de Govern que reguli el règim de participació del
professorat de la URV en els centres o instituts de recerca o el que en aquell moment
sigui aplicable a la Universitat.
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QUART. Que el Consell de Govern de la URV, en la sessió del dia 26 de febrer de
2009, va aprovar el document sobre adscripció del personal docent i investigador a
instituts de recerca i centres tecnològics.
CINQUÈ. Que el dia 23 d'abril de 2012 es va signar un contracte programa entre la
URV i I'ICAC per al període 2Q11 a 2014 en el qual ambdues institucions estableixen
el programa de places vinculades isufragades per ambdues institucions iels objectius
que es proposen assolir.

SISÈ. Que en l'àmbit de relació entre la URV i I'lnstitut, hi ha personal docent
investigador de la URV que pot contribuir al desenvolupament de les activitats
i

científiques de l'lCAC.

SETÈ. Que ambdues parts consideren d'interès mutu l'establiment d'un conveni
específic per regular les condicions d'adscripció de l'activitat de recerca
transferència efectuada per personal de la URV a l'lCAC.

i

Per tant, es reconeixen la capacitat jurídica suficient per signar aquest document
acorden les segûents

i

CLAUSULES

Primera: Objecte del conveni
És objecte d'aquest conveni regular les condicions d'adscripció a l'ICAC de l'activitat
de recerca i transferència del personal docent i investigador de la URV que figura com
a annex I a aquest conveni.

Segona. Procediment d'adscripció.

1. El procediment d'adscripció de I'activitat de recerca i transferència del personal
docent i investigador de la URV a I'ICAC es realitza a proposta de la Direcció de
l'ICAC i pel temps màxim de duració del present conveni específic.

i investigador de la URV que adscrigui la seva activitat de
recerca i transferència a I'ICAC ha d'obtenir de la URV l'autorització que estableixi
la normativa vigent.

2. El personal docent

3. El personal docent i investigador de la URV que adscrigui la seva activitat de
recerca i transferència a l'ICAC ha de gaudir dels mateixos drets i deures que la
resta de personal de I'ICAC i, per tant, li han de ser d'aplicació les mateixes
normatives, regulacions i procediments que a la resta de personal de l'lCAC.

4. El personal que ocupa les places i els llocs de treball aprovats conjuntament en la
clàusula sisena del contracte programa signat entre la URV i l'ICAC ha d'adscriure
la seva activitat de recerca i transferència a l'lCAC.

Tercera. Règim jurídic del personal adscrit

1. El personal docent i investigador de la URV que adscrigui la seva activitat de
recerca i transferència a l'ICAC manté els drets i deures que li corresponen per la
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seva condició de funcionari o de contractat de la URV i la vinculació amb les
estructures de la universitat previstes a I'Estatut de la URV.
2

3

El personal docent i investigador de la URV autoritzat pel rector a adscriure la seva
activitat de recerca i transferència a I'ICAC no està eximit del compliment de les
obligacions derivades de la normativa vigent ni del règim de dedicació establert a
la URV.

Ambdues entitats es comprometen mútuament i recíprocament a mantenir-se
informades, de forma puntual i permanent, sobre qualsevol circumstància que
afecti el personal docent i investigador de la URV que tingui adscrita la seva
activitat de recerca i transferència a I'ICAC (altes i baixes, llicències, permisos,
situació administrativa, incidències, accidents ) A aquests efectes, la
comunicació s'ha d'establir entre la Direcció de l'lnstitut i el Vicerectorat competent
de la URV.

Quarta. Sol.licitud i gestió dels projectes de recerca i transferència
1

2.

L'adscripció de I'activitat de recerca i transferència a I'ICAC li atorga plenes
facultats per a la sol'licitud de finançament ila gestió de projectes de recerca i
transferència.

Els projectes del personal docent i investigador de la URV que adscrigui la seva
activitat de recerca i transferència a l'ICAC es presenten i executen exclusivament
des de l'lCAC, en les mateixes condicions i forma que els de la resta del personal
de l'lnstitut. No obstant això, les dades dels projectes de recerca itransferència en
què participi personal docent i investigador de la URV han de ser comunicades a la
URV perquè siguin incorporades als indicadors dels respectius departaments.

Ginquena. Obligacions de l'ICAC
1

Les activitats han de ser desenvolupades en les dependències, instal'lacions
laboratoris de l'lCAC, atès que disposa d'instrumental adient per realitzar-les
permet optimitzar l'ús dels recursos necessaris, sens perjudici que es compti
també amb I'organització i les estructures de la URV.
Amb aquest objectiu, l'ICAC ha de posar a disposició del personal docent
investigador de la URV que hi adscrigui la seva activitat de recerca i transferència
els espais i laboratoris necessaris per a la seva execució, així com l'instrumental
disponible en les mateixes condicions i forma que per al personal investigador de
l'lcAC.
i

i

2

i

Sisena. lmatge Gorporativa i visibilitat
1

2

L'ICAC ha de donar el mateix tractament i visibilitat a la imatge corporativa de la
URV que a la de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les directrius que
estableixi el Consell de Direcció de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

En qualsevol publicació o difusió de resultats científics (articles, comunicacions,
ponències, participacions en congressos, intervencions en mitjans de comunicació)
i, en general, en tots els documents que es generin amb motiu de la seva activitat
investigadora, el personal docent i investigador de la URV que hagi adscrit la seva

activitat de recerca i transferència a I'ICAC en virtut d'aquest conveni ha de fer
constar sempre la seva doble pertinença a la URV i a I'lCAC.

3. Els drets de propietat intel'lectual ide propietat industrial (patents) generats per
I'activitat de recerca itransferència del personal docent iinvestigador de la URV
que ha adscrit la seva activitat de recerca i transferència a I'ICAC han de ser
compartits a parts iguals per la URV i l'lCAC.

4. L'ICAC ha d'habilitar els mitjans necessaris perquè les dades referents

a

publicacions, projectes obtinguts i altra informació de caràcter científic estiguin en
tot moment a disposició de la URV.

5. La URV pot fer ús d'aquesta informació a efectes estadístics i en indicadors

de

qualitat i d'impacte de la seva activitat de recerca i transferència. Cadascuna de les
parts es compromet a no difondre, en cap cas i en cap circumstància, les dades de
caràcter personal o confidencial a les quals hagi tingut accés com a conseqüència
de la implementació d'aquest conveni. La URV i I'ICAC han de prendre totes les
mesures necessàries per donar compliment a I'obligació de confidencialitat.

Setena. Goordinació

La Direcció de I'lnstitut i el Vicerectorat competent de la URV han de vetllar per la
transparència i I'agilitat en la comunicació i han d'establir els criteris i procediments
que siguin d'interès per a ambdues parts.
Vuitena. Naturalesa jurídica
El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la Llei
3011992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú i la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. A més, se subscriu
d'acord amb el que estableix la Llei 1 412011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i
la innovació.

Novena. . Durada del conveni
Aquest conveni entra en vigor en el moment de ser signat i té una durada de quatre
anys, renovables automàticament si cap de les parts no ho comunica per escrit a
l'altra amb sis mesos d'antelació, si bé es pot resoldre abans si s'han assolit
completament els objectius previstos.
Desena.- Gauses de resolució
El present conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:

-

Mutu acord de les parts.
lncompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes
en el present conveni.
Decisió de qualsevol de les parts, si sobrevinguessin causes que impedissin o
dificultessin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació.
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En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades
compromisos contrets fins a la data en què aquests expirin.

al compliment dels

Onzena. Resolució de conflictes

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

La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per

la

legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. Les parts ens comprometem a
respectar la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal en tot allò que sigui
d'aplicació a la informació objecte d'aquest conveni.

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat en la data
lloc esmentats a I'encapçalament.

i

el

Dr

Recto

Director
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Annex I del
CONVENI ESPEGIFIC D'ADSCRIPCIÓ A L'ICAC DE L'ACTIVITAT DE RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR QUE OCUPA LES
PLACES I ELS LLOCS DE TREBALL APROVATS CONJUNTAMENT EN LA
CLÀUSULA SISENA DEL CONTRACTE PROGRAMA SUBSCRIT ENTRE AMBDUES
INSTITUCIONS
Personal docent i investigador de la URV que ocupa les places i els llocs de treball
aprovats conjuntament en la clàusula sisena del contracte programa subscrit entre
ambdues institucions el dia 23 d'abril de 2012

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d'Universitat d'Arqueologia del Departament
d'Història i Història de l'Art

Dr. Jesús Carruesco Garcia, professor agregat interí del Departament de Filologia
Catalana

Dr. José lgnacio Fiz Fernández, professor agregat interí del Departament d'Història
Història de l'Art

i

Dra. Diana Gorostidi Pi, professora visitant a la URV en el Departament de Filologia
Catalana

En relació amb aquest personal i en aplicació del que disposa el conveni específic
d'adscripció de l'activitat de recerca i transferència de personal docent i investigador
de la universitat Rovira i Virgili (URV) a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
S'acorda:

Primer. La Universitat Rovira i Virgili autoritza el Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo, amb DNI
369635672, catedràtic d'Universitat d'Arqueologia del Departament d'Història
Història de l'Art, a adscriure la seva activitat de recerca i de transferència a l'lCAC, en
qualitat d'investigador en la línia de recerca en Arqueologia de la Ciutat Antiga, en les
condicions previstes al conveni al qual s'adjunta el present annex.

i

Segon. La Universitat Rovira i Virgili autoritza el Dr. Jesús Carruesco Garcia, amb
DNI 38434675L, professor agregat interí del Departament de Filologia Catalana (àrea
de Filologia Clàssica), a adscriure la seva activitat de recerca i de transferència a
l'lCAC, en qualitat d'investigador en el programa transversal d'Arqueologia clàssica
ciències de I'antiguitat. Fonts textuals, epigrafia i numismàtica i en el programa
específic d'Arqueologia grega, en les condicions previstes al conveni al qual s'adjunta
el present annex.
i

Tercer. La Universitat Rovira i Virgili autoritza el Dr. José lgnacio Fiz

Fernández,
professor
i
Història de
DNI
interí
Departament
d'Història
amb
35108116L,
agregat
del
l'Art, a adscriure la seva activitat de recerca i de transferència a l'lCAC, en qualitat

d'investigador

en el

programa transversal Tecnologies

de la

informació

i

la

comunicació aplicades a l'arqueologia clàssica, en les condicions previstes al conveni
al qual s'adjunta el present annex.

Quart. La Universitat Rovira i Virgili autoritza la Dra. Diana Gorostidi Pi, amb DNI
39889517L iprofessora visitant a la URV en el Departament de Filologia Catalana
(àrea de Filologia Clàssica), a adscriure la seva activitat de recerca i de transferència
a l'lCAC, en qualitat d'investigadora en el programa transversal d'Arqueologia clàssica
i ciències de I'antiguitat. Fonts textuals, epigrafia i numismàtica, en les condicions
previstes al conveni al qual s'adjunta el present annex,

Ginquè. L'adscripció del personal docent i investigador de la URV suara esmentat
s'extingeix amb la resolució del contracte programa subscrit entre ambdues
institucions el 31 de desembre de 2014. No obstant això, l'adscripció d'aquest
personal docent i investigador de la URV a I'ICAC pot set renovat automàticament, si
així s'acorda en la signatura d'un nou contracte programa subscrit entre la URV
l'lcAC.

i
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