CONVENI MARC ENTRE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS I L'INSTITUT
CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSIGA

Tarragona,2T de novembre de 2007
D'una part, l'll'lm. Sr. Salvador Giner de San Julián, president de I'lnstitut d'Estudis
Catalans (lEC), en nom i representació d'aquesta institució d'aquesta institució, i
d'acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec, que té la seva seu a Barcelona,
carrer del Carme. 47. CP 08001.
I de I'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta institució, d'acord amb
el seu càrrec i a les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció de
l'lnstitut al director, l'11 d'abril de 2002, amb domicili social a Tarragona, Plaça
Rovellat s/n i CIF S-4300033-J.
EXPOSEN

PRIMER.- L'lnstitut d'Estudis Catalans és una corporació acadèmica, científica i
cultural que té per objecte l'alta recerca científica i principalment la de tots els
elements de la cultura catalana. L'lnstitut conjuga la doble condició de ser, alhora,
una corporació acadèmica i un centre d'investigació.
SEGON.- En la seva condició d'acadèmia, sense perjudici de la funció específica
d'acadèmia de la llengua, escauen a l'lEC especialment programes relacionats amb
la creació d'instruments de treball i amb I'elaboració d'obres bàsiques de referència
(vocabularis científics especialitzats, atles, inventaris i catàlegs, manuals i obres de
síntesi, bibliografies, corpus documentals, grans edicions crítiques, etc.). Considerat
com a centre d'alta investigac¡ó, l'lEC és un institut de catalanística -que inclou,
com la primera de les seves àrees, l'estudi de la llengua- i, alhora, un centre general
de recerca. Des del primer moment de la seva creació, I'lnstitut creà la Secció
HistÒrico-Arqueològica que desenvolupa una tasca rellevant en la seva àrea de
coneixement.
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TERCER.- Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un consorci públic integrat
per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i el Consell
lnteruniversitari de Catalunya creat per I'acord de govern de la Generalitat de
Catalunya de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de maig). 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
cronològicament -civilitzacions grega i romana, i altres pobles que hi hagin estat
directament relacionats-.

QUART.- L'ICAC neix també amb la voluntat d'explotar científicament i cultural la
riquesa considerable del patrimoni arqueològic de Catalunya, i d'afavorir la
col'laboració i les sinergies amb altres institucions que impulsen projectes de
recerca en el camp d'aquesta disciplina.
CINQUÈ.- Que ambdues institucions tenen interessos comuns en la recerca, la
documentació i la difusió en l'àmbit de l'arqueologia clàssica i del seu patrimoni, i,
per tant, desitgen subscriure un acord marc de col'laboració amb la finalitat

d'actualitzar les fórmules de cooperació existents i de crear-ne d'altres noves per tal
d'aconseguir modalitats de col'laboració que siguin eficaces ioperatives ide les
quals se'n derivin resultats positius per a ambdues institucions.
Per tant, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per signar aquest document,

ACORDEN

PRIMER.- L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col'laboració
entre I'lnstitut d'Estudis Catalans i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. En
concret són objectius d'aquest conveni de col.laboració entre ambdues institucions:

a)
b)

c)

Les relacions de caràcter científic, tècnic i cultural en l'àmbit de l'arqueologia
clàssica.
La cooperació en programes i projectes d'investigació.
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 l'accés recíproc a llurs biblioteques i als serveis
que s'hi ofereixen.

d) Cooperació en publicacions d'interès comú, editades per una de

e)

institucions o coeditades.
I qualsevol altre que, en
convenient.

el marc de la col'laboració pugui ser

les

considerat

El present conveni es posarà en marxa mitjançant l'establiment de
convenis especÍfics entre l'lnstitut d'Estudis Catalans i l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica a proposta de qualsevol de les dues institucions
SEGON.-

TERCER.-

3.1.- 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
seguiment.

i la forma de

c) En cas que el
d)

e)
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f)
g)

projecte s'hagi de portar a terme per l'lnstitut d'Estudis
Catalans i per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica separadament, s'haurà
de fer constar quins treballs farà cadascuna de les parts.
Aportació dels recursos humans, materials i econòmics de cada organisme
pressupostari i amb la indicació de la unitat interna que canalitza el projecte i
se'n responsabilitza.
En cas que es preveiés finançament exterior, caldrà especificar la distribució
i el destí dels béns inventariables que s'hagin adquirit amb aquest
finançament.
Responsable tècnic o científic de cada organisme, que tindrà cura del
projecte o conveni concret.
En cas que es presti material entre ambdues institucions, s'haurà de fer
constar la data de la seva devolució.
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3.2.- En els convenis particulars derivats d'aquest conveni marc s'han d'especificar
tots els detalls del programa concret, tal com s'estableix en el punt anterior (acord

3.1), en qualsevol cas, s'ha de mantenir sempre l'autonomia d'organitzacio interna,
pressupostària i administrativa de cadascuna de les institucions participants.

3.3.- Si la naturalesa dels convenis particulars derivats d'aquest conveni marc ho
aconsella, es constituirà una comissió mixta, en règim de paritat, amb representants
de I'lnstitut d'Estudis Catalans i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssic, designats per
les institucions respectives. Aquesta Comissió serà l'òrgan de potenciació,
seguiment i avaluació de les accions derivades del present conveni marc, i de
l'arbitratge en el cas de conflicte.
QUART.- L'lnstitut d'Estudis Gatalans i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, en el
marc de les seves disponibilitats, adoptaran totes aquelles mesures considerades
necessàries per fer possible l'adequat desplegament i execució d'aquest conveni,
facilitant els mitjans il'ús de llurs instal'lacions, béns iserveis.

CINQUÈ.- Cada institució designarà un coordinador encarregat de supervisar el
desenvolupament d'aquest conveni marc i de proposar i activar dins les seves
respectives institucions els convenis específics d'acord amb l'apartat tercer.
SISÈ.- Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats
signants l'lnstitut d'Estudis Catalans i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, 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.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una
durada de quatre anys, renovables automàticament si cap de les dues parts no ho
comunica a l'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.

I en prova de conformitat i perquè consti, signen el present document per duplicat,
en el lloc i la data esmentats a I'encapçalament.
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-+CACE
lnstitut Calalà

d'Arqueologia Clàssica

Salvador Giner de San Julián
President de I'lnstitut d'Estudis Catalans

lsabel Rodà de Llanza
Directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

