ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ INSTITUCIÓ DELS CENTRES DE
RECERCA DE CATALUNYA ¡ L'INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA
HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL, L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA
GLÀSSICA I L'INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI CULTURAL, EN
EL MARC DEL PROJECTE R3

Barcelona, 16 de març de 2016

REUNITS

D'una banda, el Sr. Lluís Rovira i Pato, director de la Fundació lnstitució dels Centres
de Recefca de Catalunya (en endavant I-CERCA), amb domicili social a Via laietana 2
(08003) Barcelona i CIF G65325532, en virtut d'escriptura pública d'apoderament
atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor Pedro-Angel Casado Martín, en data
21 dejuliol de 2011, amb número de protocol 1467.
Sr. Robert Sala Ramos, director de la Fundació lnstitut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (en endavant IPHES), amb domicili social
c/Escoxador s/n de Tarragona, i NIF G-43783752, en virtut d'escriptura pública
d'apoderament atorgada davant el Notari de Barcelona, Senyor D. Pedro Angel
Casado, en data 3 de desembre 2015, amb número de protocol 2521.

D'altra,

el

D'altra, el Sr. Joan Gómez Pallarès, director de l'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'1 1 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i

Universitat Rovira i Virgili creat per l'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 (43003)Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

la

D'altra, el Sr. Joaquim Nadal i Farreras, director la Fundació lnstitut Català de Recerca

en Patrimoni Cultural (en endavant, ICRPC), amb domicili social Parc Científic

i

Tecnològic de la Universitat de Girona, carrer Pic de Peguera 15 (la Creueta), 17003
Girona, i NIF G-17924978, en virtut d'escriptura pública d'apoderament atorgada
davant el Notari de Barcelona, Senyor D. Pedro Angel Casado, en data 25 de
novembre de 2013, número de protocol2315.
MANIFESTEN

1.- Que I-CERCA, és una fundació que, de conformitat amb l'article 12.4 dels seus

estatuts, té la condició de mitjà propi i serveitècnic de I'AdministraciÓ de la Generalitat
i de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, especialment dels centres
de recerca de la Generalitat, i que tinguin la consideració de poders adjudicadors. A

aquests efectes pot assumir encàrrecs per al desenvolupament de programes o

actuacions en R+D+i, en el marc d'allò establert a I'article24.6 de la Llei 3012007, de
30 d'octubre, de contractes del sector públic
2.- Que I'IPHES té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a
centre CERCA, essent-li d'aplicació el règim jurídic establert al capítol lV del Títol ll de
la Llei 712011, la Disposició Addicional Vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa
específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

3.- Que I'ICAC té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a
centre CERCA, essent-li d'aplicació el règim jurídic establert al capítol lV del Títol ll de
la Llei 712011, la Disposició Addicional Vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa
específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.
4.- Que I'ICRPC té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a
centre CERCA, essent-li d'aplicació el règim jurídic establert al capítol lV del Títol ll de
la Llei 712011, la Disposició Addicional Vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa
específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.
5.- Que amb el programa d'lntegració de Centres de Recerca SUMA, publicat el 17 de
setembre de 2014 (en endavant Programa SUMA), el Govern de la Generalitat de
Catalunya pretén organitzar algunes de les estructures estratègiques a Catalunya,
constituint la primera iniciativa específica adreçada als centres CERCA i/o altres
estructures o institucions col.laboradores per assolir estructures integrades de major
massa crítica i competitivitat científica.
6.- Que I-CERCA s'ha encarregat de gestionar la primera fase de I'esmentat programa
d'integració de Centres CERCA i/o institucions col.laboradores mitjançant la publicació
de les bases de la convocatòria i la selecció dels avantprojectes presentats.

7.- Que mitjançant encàrrec de gestió de 10 de març de 2015, la

Secretaria
(SUR),
la
tercera
edició del
i
Recerca
ha
encomanat
a
CERCA
Gestionar
d'Universitats
programa SUMA, a 2014. La gestió inclou específicament I'impuls dels avantprojectes
prèviament seleccionats, s'articula mitjançant la formalització de convenis de
col'laboració amb els Centres de Recerca prèviament seleccionats.

i

8.- De conformitat amb l'esmentat encàrrec, correspon a I-CERCA la selecció

i

adjudicació dels projectes. I-CERCA farà el seguiment dels projectes, la formalització
dels corresponents convenis de col'laboració i gestionaran així mateix la justificació
documental ifinal dels projectes, així com el seu pagament.

9.- Que IPHES, ICAC i ICRPC varen presentar el projecte titulat R3 (en endavant
Projecte), que va ser seleccionat en la primera convocatòria i ara torna a ser
seleccionat per la seva continuació.

Per tot l'anterior I-CERCA, l'lPHES, I'ICAC i l'lCRPC, subscriuen el present conveni
d'acord amb les següents

EXPOSEN

l.- Que en data B de maig de 2015 es va signar el Conveni SUMA entre I-CERCA,
IPHES, ICAC iICRPC.

ll.- Que en data 4 de febrer de 2016 es va celebrar una reunió de seguiment

del
que
que
d'un
dels
centres
en
la
direcció
a
causa
del
canvi
va
exposar
,
Conveni on es
ha provocat un endarreriment en tot el procés, el pressupost del Programa SUMA
"Paleocology, Archaeology and Cultural Heritage (R3)
IPHES, ICAC, ICRPC"
previst
per
inicialment.
ritme
sota
del
s'ha
executat
convocatòria2014,

-

lll.- Per aquesta raó es sol.licita formalment una extensió del termini d'execució fins

a

31 de desembre 2016 per poder finalitzar tots els objectius del projecte

Atesos aquests antecedents les parts ACORDEN subscriure aquesta addenda al
conveni de B de maig de 2016 que modifica algunes de les clàusules del conveni de B
de maig de 2015 i n'introdueix de noves, d'acoid amb les següents CLÀUSULES:

Les parts acorden modificar el tercer

i

cinquè paràgraf de la clàusula segona del

convenide 8 de maig de 2015, que queda redactada de la següent manera:
Seoona.- Desenvolupament i execució del proiecte
IPHES, ICAC i ICRPC es comprometen a:

(

-

Desenvolupar el Projecte d'acord amb el que preveu la Memòria tècnica de la
sollicitud.
Facilitar a I-CERCA tota la informació necessària per al seguiment del Projecte.

Destinar

els imports a

activitats directament relacionades amb

el

desenvolupament i implantació del Projecte. Aquest import s'haurà de destinar
a despeses incorregudes des de l'1 d'abril de 2015 fins el 31 de desembre del
mateix 2016.
Executar l'activitat subvencionada i complir amb les condicions previstes en el
present conveni, així com les obligacions que estableixen per als beneficiaris
de subvencions, l'article 14 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de
subvencions, el Decret legislatiu 312002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova elText refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, així com la
resta de normativa aplicable.
Presentar la justificació tècnica i econòmica, amb els justificants corresponents,
com a màxim el dia 31 de gener de 2017.

i

th

-

I-CERCA es compromet a:
Coordinar i supervisar el desenvolupament i la implantació del Projecte.

-

Coordinar

la

planificació de les diferents reunions

i

activitats lligades al

Projecte, de manera conjunta amb les entitats participants.
Proposar lafinalització o seguiment de les activitats vinculades al Projecte, en
funció dels objectius aconseguits.
Coordinar les accions de comunicació del programa i la visibilitat externa que
pugui estar relacionada.

-

Aportar recursos propis, més aquells que s'estableixin, per tal de garantir un
seguiment acurat del Projecte, des del punt de vista tècnic.
Revisar la justificació del Projecte, en especial la justificació econÒmica.
I-CERCA vetllarà per tal que el(s) centre(s) signants destinin els imports
descrits a la clàusula tercera d'aquest conveni en la forma iterminis establerts.
Contribuir en el finançament del Projecte d'acord amh el que preveu la clàusula
tercera del present conveni.
Proposar la finalització de l'ajut per incompliment de les obligacions establertes
en aquest conveni i en la normativa reguladora de les subvencions públiques.

Quarta.- Justificació

Els centres signants hauran de presentar a I-CERCA, com a molt tard el 31 de gener
de 2017, la documentació justificativa següent:

-

lnforme memòria de l'activitat signada pel representant legal
Certificació expedida pel gerent o la persona responsable de la gestió
econòmica de la institució, que indiqui que elfinançament atorgat per I-CERCA
s'ha registrat en la compatibilitat de l'entitat i que l'import s'ha destinat a
realitzar l'activitat per la qual van ser concedits.
Relació detallada de les despeses de I'activitat realilzada amb càrrec a aquesta
subvenció.
Detall d'altres ingressos
subvencions que hagin finançat l'activitat
indicació
de
I'import i la procedència,
subvencionada, amb

o

La documentació original acreditativa de la despesa realitzada estarà a les
dependències de I'entitat a disposició de la SUR, i de I-CERCA, de la
lntervenció General de la Generalitat de Catalunya i de la Sindicatura de
Comptes.

TERCERA.- Modificació de la clàusula sisena del conveni de

I de maiq de 2015

Sisena.- Vigència
Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà la seva
vigència en data 31 de gener de 2017.
QUARTA.- Resta de clàusules
La resta de clàusules del conveni de col'laboració de B de maig de 2015 no pateixen
cap modificació i continuen en vigor.

CINQUENA.- Efectes
Aquesta addenda tindrà efectes a partir de la data de la seva signatura.

l, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni de
col'laboració de I de maig de 2015, en la ciutat i data de l'encapçalament per
quadruplicat

ia

un sol efecte.

ô

Lluís Rovira i Pato
Director l-CERCA

I
Joan Gómez Pallarès
Director ICAC

Nadal i Farreras

