CONVENI ESPECfFIC ENTRE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A
LA CESSIÓ O'INSTNUMENT CIENTíFIC
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de desembre de 2007
REUNITS

D'una banda, el doctor Lluís Ferrer

i

Caubet, Excm.

i

Mgfc. rector de

la

Universitat Autònoma de Barcelona, en ús de les facultats derivades de I'article
75 dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament
com a rector mitjançant el Decret 26912005, de 13 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya.

l, de l'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza. directora de I'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 foren delegades pel
Consell de Direcció de l'lnstitut al director, l'11 d'abril de 20Q2. L'lnstitut és un
consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili
creat per I'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, praça
d'en Rovellat, s/n i CIF 5-4300033-J.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte,

i

MANIFESTEN

l. Que la Universitat Autònoma de Barcelona UAB) i I'lnstitut Català
d'Arqueologia clàssica (lcAc) varen subscriure un conveni marc de
col.laboració amb data 14 de gener de 2005.

ll. Que, amb data 5 d'octubre de 2006, la UAB i |rcAc varen signar un
conveni específic de col'laboració per als estudis arqueomètrics, com a
conseqüència de l'interès d'ambdues parts en oferir a la comunitat científica un
servei d'estudis i d'anàlisi arqueomètrics.
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lll. Que, en execució de I'acord específic esmentat, i per tal de possibilitar-ne
el desplegament adequat, ambdues parts subscriuen aquest document, per a la
cessió a I'lcAC de I'instrument científic que es detalla en aquest acord.
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Que, d'acord amb els antecedents descrits, ambdues parts formalitzen aquest
document i convenen els següents
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PACTES

\4

Primer.

1. La Universitat Autonoma de Barcelona cedeix a I'lnstitut Català
d'Arqueologia clàssica el dret d'ús un aparell optical Microscope
cathodoluminiscence Stage cL 8200 Mk5, per un termini de quinze anys.

2. La cessió a què fa referència

aquest document no altera la titularitat de
l'aparell cedit, que continuarà pertanyent en propietat a la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Seoon.

1. L'ICAC es compromet a dur a terme les millores necessàries en les seves
instal'lacions per tal d'acollir adequadament I'equipament cedit.

2.

L'ICAC acorda transferir a la Universitat Autònoma de Barcelona la quantitat
de 3.075 euros.

3.

L'ICAC transferirà la quantitat acordada al compte de la UAB 2100-0424-360200067051, de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en el termini
màxim de 30 dies des de la recepció de l'equipament.

4.

La UAB emetrà el document acreditatiu de la quantitat rebuda.

Tercer. La signatura

d'aquest document suposarà l'acceptació formal de
cessió per part de I'ICAC, i comportarà la baixa de l'equip de l'inventari de
Universitat Autònoma de Barcelona, i l'alta en el de l'lCAC.
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Quart. Ambdues parts es comprometen a prestar-se el suport necessari
al compliment de les finalitats d'aquest acord.
l, per deixar constància del que s'ha convingut, ambdues parts signen
f;er duplicat en el lloc i la data indicats a I'encapçalament.
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Lluís Ferrer Caubet
Universitat Autònoma de Barcelona

lsabel Rodà de Llanza
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

