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PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACó ENTRE L,INSTITUT CATALA
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I L'AGÈNGN DE GEST|Ó D'AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA (AGAUR) EN EL MARC DEL PROGRAMA DE SUPORT AL
PERSONAL INVESTIGADOR ESTRANGER PER L'OBTENCIÓ DELS PERMISOS
DE TREBALL I RESIDÈITICIN A CATALUNYA

Barcelona, 19 d'abril de2O0/-

En data 5 de maig de 2003 es va signar el conven¡ de col'laboració entre I'ICAC i

I'AGAUR en el marc del programa de suport al personal investigador estranger per
I'obtenció dels permisos de treball i residència a Catalunya.

L'estipulació desena estableix que el conveni serà v¡gent des de la data de la seva
formalització fins el 31 de desembre de 2003 i què es podrà pronogar per anys
successius, sempre que les parts ho acord¡n expressament. La mateixa estipulació
estableix que a finals de l'any 2003, principis del 2004, I'Agència enviarà una carta a

cadascun dels centres de recerca participants en el programa d'estrangeria i a I'ICREA
per tal que aquests manifestin si s'adhereixen de nou al servei prestat per I'AGAUR
per a l'any 2@4. En cas de no rebre la conformitat, s'entendrà que el centre
prescinde¡x del servei d'estrangeria prestat per I'Agència ¡ per tant, s'extingirà la relació
entre ambdues ent¡tats.

En compliment de l'esmentada estipulació, les parts acorden prorrogar el conveni
referenciat fins el 31 de desembre de 2004, en les mateixes condicions que les
establertes al conveni i amb efectes des del dia 1 de gener de 2004.

Aquesta prònoga s'annexarà al conven¡ signat en data 5 de maig de 2003 i no es
podrà entendre sense el mateix, sent d'aplicaciÓ per tant, durant l'any 2004 les
estipulacions de l'esmentat conveni.

l, en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.
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