coNVENr DE coL.LABoRActó e¡¡rne L,tNSTtrur cernlÀ
D'AReuEoLocrA cr-Àssrca I l,RoÈnctA DE cesnó D'AJUTS
UNIVERSITARIS
Tarragona, 9 de gener de 2008
REUNITS

D'una part, el Sr. Estanislau Fons i Solé, director executiu de I'Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (en endavant AGAUR), com a
representant d'aquesta, amb seu social a Via Laietana, 28, 08003 Barcelona, i
NIF Q-0801117-C, en virtut de les competències que li atorga I'article 16 h) dels
Estatuts de I'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en
data 11 de juny de 2002.

D'altra part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el
seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al
director, el dia 11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci 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 1g de maig), amb
domicili a Tarragona, Plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

Es reconèixen mútuament
respectives entitats i

la capacitat legal suficient per obligar les

seves

MANIFESTEN

l.- Que correspon a l'AGAUR l'execució d'accions establertes al Pla de recerca
de Catalunya i de programes de beques i ajuts, de préstecs, de subvencions i
d'altres activitats de foment i suport de l'estudi universitari, de la recerca
científica i tècnica i de la innovació tecnològica de Catalunya.

ll.- Que la Llei 512007, de 4 de juliol de mesures fiscals ifinanceres, ha
incorporat una modificació de la Llei 2112005, de 29 de desembre, de mesures
financeres, per tal de simplificar I'acreditació de les dades tributàries i de la
Seguretat Social en el marc de les convocatòries d'ajuts i subvencions de la
Generalitat de Catalunya.
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lll.- L'article 24 de la Llei 512007, de 4 de juliol, determina que en les
subvencions i els ajuts que concedeix la Generalitat de Catalunya, el requisit
d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb I'estat i amb la Generalitat i
de les obligacions amb la Seguretat Social s'acredita per mitjà d'una declaració
responsable del beneficiari o beneficiària en el moment de la sol.licitud i
acceptació de la subvenció o ajut i per mitjà de la presentació de les
certificacions positives emeses pels òrgans competents en el moment del
pagament de la subvenció o ajut. Si l'Administració de la Generalitat, disposa
d'aquesta informació, prèviament al pagament de la corresponent subvenció o
ajut, ha de comprovar d'ofici si el beneficiari o beneficiàfia està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no és necessari
que el beneficiari o beneficiària aporti els certificats corresponents. La signatura
de la sol'licitud de la

subvenció

pel beneficiari o beneficiària

implica

l'autorització

a

l'Administració

de la Generalitat per a aquesta funció de

comprovació.

lV. Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), participa en diverses
convocatòries d'ajuts i subvencions convocades l'AGAUR com a sol.licitant de
les mateixes i per tant pot adquirir la condició de beneficiària d'un ajut o
subvenció atorgat per I'AGAUR.

V. Que la comprovació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb
I'Estat i la Generalitat de Catalunya es realitzarà d'ofici amb les Administracions

implicades. La comprovació d'estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social no està disponible encara de manera telemàtica i per tant els
beneficiaris han de presentar els certificats corresponents abans del pagament

de l'ajut o subvenció.

Vl. Que ambdues parts estan d'acord en col.laborar per tal de facilitar iagilitar
la comprovació dels requisits que preveu la normativa vigent en matèria de
compliment d'obligacions amb la Seguretat Social i per aquest motiu signen el
present conveni amb les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
L'objecte d'aquest conveni és establir la col'laboració entre I'AGAUR i I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica per tal d'agilitar al màxim la comprovació del
compliment del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social en el marc de les convocatòries d'ajuts i subvencions gestionades per
I'AGAUR.
SEGONA.- Descripció de la col.laboració

Per tal d'evitar la presentació continua de certificats positius de la Seguretat
social per part de l'lnstitut català d'Arqueologia clàssica, i per tal que l'AGAUR
pugui procedir a fer efectiu el pagament que correspongui segons la
convocatòria d'ajuts i la Resolució d'atorgament de què es tracti, l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica presentarà a l'AGAUR dos cops a I'any el certificat
positiu emès per la Seguretat Social conforme l'lnstitut es troba al corrent de les
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obligacions corresponents.

El certificat positiu corresponent es presentarà durant els mesos de març
setembre a les dependències de l'AGAUR, via Laietana 2g 2a planta, ogoo3,
Barcelona i tindrà una validesa de 6 mesos.
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La presentació del certificat serà requisit imprescindible per tal que l'AGAUR
procedeixi a efectuar el pagament de l'ajut o subvenció corresponent d'acord
amb les bases de la convocatòria de què es tracti i la Resolució de concessió
corresponent.

En tot cas, l'AGAUR, no procedirà al pagament fins que l'lnstitut català
d'Arqueologia Clàssica no acrediti el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social tal i com determina la normativa vigent.
La presentació del certificat d'acord amb les condicions previstes al present
conveni servirà per acreditar el compliment de les obligacions amb la Seguretat

Social per a totes les convocatòries gestionades per I'AGAUR de les quals sigui
beneficiària l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i sempre que el pagament
s'hagi d'efectuar dins del període de vigència del certificat.

Tot il'establert anteriorment l'AGAUR podrà sol'licitar en qualsevol moment
presentació del certificat positiu d'estar al corrent de les obligacions amb

la
la

Seguretat Social.
L'AGAUR es compromet a realilzar els tràmits oportuns per tal d'efectuar d'ofici
i en un futur proper, les comprovacions requerides per la normativa vigent.
TERCERA.- Durada

Aquest conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i fins al 31
de desembre de 2008 ¡ es renovarà automàticament per a períodes d'un any, si
cap de les dues parts signatàries no el denúncia prèvia notificació en el termini
de 3 mesos.
QUARTA.- Resolució

Seran causes de resolució del present conveni el mutu acord entre les parts
signants i l'incompliment de les clàusules que s'han acordat o la impossibilitat
legal o material de continuar amb I'objecte del conveni. També serà causa de
resolució del conveni la denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a
l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos.
CINQUENA.- Litigis

Les parts es comprometen a resoldre de mutu acord les divergències que
puguin sorgir en el desenvolupament del present conveni dins el marc de la
col'laboració. En darrera instància, les parts sotmetran les divergències que

poguessin plantejar-se sobre la interpretació o incompliment del present conveni
als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

l, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat
a un sol efecte al lloc i la data assenyalats a I'encapçalament.
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lsabel Rodà de Llanza
Directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

Estanislau Fons i Solé
Director executiu AGAUR
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