CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
DE CULTURA IMITJANS DE COMUNICACIÓ IL'INSTITUT CATALÀ
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANI
Barcelona,
REU N ITS:

D'una part, l'Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju, conseller de Cultura
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

I de l'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut

Català

d'Arqueologia Clàssica (ICAC).
ACTU EN:

I'Administració de la Generalitat de
Catalunya, en virtut de les facultats que li atorga I'article 12.k de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic
de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

El primer, en representació de

I la segona, en representació de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,
d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que li foren delegades pel
Consell de Direcció de l'lnstitut l'11 d'abril de 2002.
EXPOSE N:

l.

L'any 1963, en el marc del Vlll Congrés lnternacional d'Arqueologia
Clàssica, que es va fer a París auspiciat per I'Associació lnternacional
d'Arqueologia Clàssica, es va aprovar el projecte internacional dedicat a
la recopilació de les escultures de l'lmperi Romà (Corpus Signorum
lmperii Romani = CSIR). Aquest projecte, amb la publicació posterior de
diferents volums per part dels diferents països interessats, havia de
permetre posar a I'abast de la ciència aquest important conjunt
documental.

ll, El 14 de gener de l'any 2005 la Universitat Autònoma de Barcelona
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l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica van signar un conveni que fixa el
marc general de col'laboració entre les dues institucions en relació amb

I

l'arqueologia clàssica

:

per dur a terme programes i

d'investigació, activitats docents
I
ù

T

i

projectes

d'altres que siguin d'interès per

a

ambdues institucions.

El 14 de desembre de 2006, la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat de Múrcia i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica van signar
un conveni específic de col'laboració per al programa Corpus Signorum
lmperii Romani.

lll, La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, declara la seva voluntat de col'laborar en
aquesta activitat que contribueix a la difusió del patrimoni arqueològic.

lV. Les dues institucions tenen interessos comuns en la formació
la recerca, la documentació i la difusió en l'àmbit de

acadèmica,

I'arqueologia clàssica i del seu patrimoni.

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

Primer.- L'objecte d'aquest conveni és regular la participació de les dues
entitats en l'elaboració del projecte internacional dedicat a la recopilació
de les escultures de I'lmperi Romà (Corpus Signorum lmperii Romani =
CSIR), auspiciat per I'Associació lnternacional d'Arqueologia Clàssica
(AIAC), amb l'objectiu de donar-li continuïtat i seguretat, d'acord amb el
programa de treball que s'annexa i que s'anirà adequant a les necessitats
que s'esdevinguin. L'any 2007, s'elaborarà el volum l, fascicle 3, intitulat
Los sarcófagos romanos de la Bética de Luis Baena i José Beltrán.

Seqon.- Per garantir el bon compliment d'aquest conveni, impulsar el
projecte i fer-ne el seguiment, es crearà una Comissió de Seguiment
formada per un representant de cada institució i la directora del projecte.
La Comissió es reunirà almenys un cop l'any i durà a terme la
programació de les activitats conveniades en el projecte.

Tercer.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica assumeix el projecte
internacional dedicat a la recopilació de les escultures de l'lmperi Romà (
Corpus Signorum lmperii Romani). La tasca que du a terme es centra,
entre d'altres, en els aspectes següents: la direcció científica del projecte
en la persona de la Dra. lsabel Rodà de Llanza; la coordinació de la
Comissió Científica integrada per investigadors especialitzats en aquest
camp del coneixement d'Espanya; la coordinació de I'edició dels volums
del Corpus editats amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat de Múrcia i amb la col'laboració de diferents institucions.

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat concedirà una subvenció de 3.000 euros amb càrrec a la
partida CU05D14420011314431 a I'lCAC, per a l'edició del volum l, fascicle
3 "Los Sarcófagos romanos de la Bética de Luis Baena i José Beltrán"
Quart.-
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El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya farà front al pagament prèvia presentació dels justificants de la
despesa. L'ICAC té I'obligació de justificar documentalment l'import, la
procedència i l'aplicació dels fons amb els quals es finança la publicació
abans del 15 de desembre de 2007.

Cinquè.- L'ICAC es compromet a facilitar tota la informació que li sigui
requerida pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, per la
lntervenció de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent reguladora de
les subvencions públiques.
lgualment es compromet a fer constar la participació del Departament de
Cultura iMitjans de Comunicació en el finançament del volum l, fascicle 3.
Sisè.- El conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins al 31
de desembre de 2007. Les parts podran prorrogar aquesta col'laboració
mitjançant la signatura d'addendes.

l, en prova de conformitat i

perquè aixi consti, signen el present
per
document,
triplicat, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.
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