
CONVENI DE COL'LABORACIO ENTRE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE

BARCELONA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A LA
INVESTIGACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT ¡ L'EXPLOTACIÓ ECONÒMICA

D'EINES COMERCIALS

Bellaterra (Cerdanyola delVallès),27 de maig de 2016.

REUNITS

D'una part la doctora M, Pilar Dellunde Clavé vicerectora d'lnvestigació de la Universitat

Autònoma de Barcelona (en endavant UAB), segons Nomenamenl,de22 de juny de 2012, ifent
ús de les atribucions que li atorga la Resolució de 22 de febrer de 2010, punt 4,1, que confereix

autorització als vicerectors d'investigació per a la subscripció de convenis i contractes

d'investigació per part de la UAB, amb seu social al Campus Universitari s/n,08913 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), i número d'identificació fiscal (NlF) Q-0818002-H,

D'altra part, el Prof. Dr, Joan Gómez Pallarès, director de l'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 19 de maig), amb domicili social a Tarragona (43003), plaça d'en

Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J. L'ICAC té la consideració de centre de recerca de Catalunya

identificat com a Centre CERCA, i li és d'aplicació el règim jurídic establert al Capítol lV del Títol

ll de la Llei 712011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la disposició addicional

vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la Generalitat dicti en matèria de

recerca.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

MANIFESTEN

lEl '14 de gener de 2005, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) il'lnstitut Català

d'Arqueologia Clàssica (ICAC) van signar un conveni que fixa el marc general de col'laboració
entre ambdues institucions en relació amb I'arqueologia clàssica per dur a terme programes i

projectes d'investigació, activitats docents i d'altres activitats que siguin d'interès per ambdues
parts

ll Que ambdues institucions tenen la ferma voluntat que l'activitat investigadora que duen a terme
permeti adquirir un coneixement que després sigui transmès a la societat sempre que sigui

possible. Algunes vegades aquesta transferència del coneixement permet generar productes que

posteriorment puguin permetre una explotació econòmica com a eines comercials,

lll D'acord amb el que està previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el règim juridic de les

administracions públiques iel procediment administratiu comú ien la Llei 2612010, de 3 d'agost,



de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les parts es

reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest document i acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA,- Finalitat de la Col'laboració

El present conveni de col'laboració té per objecte emmarcar i coordinar l'actuació de l'ICAC i de

la UAB en la investigació, el desenvolupament i explotació econòmica d'eines comercials amb

les característiques exposades a la consideració segona i, en aquest sentit, les dues entitats

acorden el següent procediment de treball:

a) Hi haurà una planificació conjunta de cada projecte, de la què resultarà un document

amb les tasques i paquets de treball, la càrrega de feina què suposen, l'assignació

funcional de tasques per perfils necessaris i, fins a on sigui possible, I'assignació nominal

de cada tasca, o, com a mínim, les responsabilitats què assumeix cada part.

b) Un cop definit I'abast del projecte, cada part identificarà els programes de finançament

als què presentar sol'licituds i poder executar el projecte.

c) Si es guanya una de les propostes què permetin l'execució del projecte i la beneficiària

és només una de les parts, la part beneficiària es compromet a contractar els perfils

necessaris a I'altra part, sempre i quan les bases del projecte no ho prohibeixin

expressament. Si no fos possible, les parts s'obliguen a trobar fórmules què permetin la

transferència tecnològica de la pafi què no ha obtingut el finançament necessari,

SEGONA,- Formulació de propostes

Cadascuna de les parts contractants podrà proposar a l'altra les activitats que cregui convenients

les quals hauran de tenir cabuda dins d'aquest conveni de col'laboració, Les propostes

aprovades s'annexaran a aquest conveni, com a addenda.

TERCERA,- lnstal'lacions

Ambdues parts ofereixen els seus espais, sempre què estiguin disponibles, per a reunions
presencials de I'equip de treball itambé els seus equipaments iinstal'lacions que, en el cas

d'haver-se de pagar el seu ús, s'abonaran d'acord a les tarifes internes de cada institució.

QUARTA,- Establiment d'una comissió mixta

Per facilitar el seguiment de la col'laboració igestió de les propostes aprovades, es constituirà

una comissió mixta paritària integrada, per un o dos membres designats per cadascuna de les

institucions signants d'aquest conveni.

CINQUENA,- Titularitat i explotació dels resultats del projecte

La titularitat dels resultats del projecte serà compadida per meitats, mentre que I'explotació

econòmica respectarà els següents termes, si no hi ha pacte exprés en contrari:

a) Si la comercialització fos conjunta i sense fer servir els serveis de tercers, els beneficis -
és a dir, desprès de traure, si s'escau, les despeses als ingressos- es repartiran per

meitats.



b) Qualsevol paft pot comercialitzar unilateralment els resultats del projecte, sempre i quan

I'altra part rebi un 30% de I'importdel benefici obtingut del volum de vendes.

c) Cada part podrà disposar lliurement de la seva quota de cotitularitat, només si I'adquirent

se subrogui íntegrament en la posició del transmitent. Tanmateix, es respectaran els

drets de tempteig i retracte, aplicant per analogia el règim previst a l'article 72 de la Llei

1'll1986, de 20 de març, de Patents,

SISENA,- Durada

El present convenide col'laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una

vigència de 2 anys, prorrogables automàticament mentre ambdues institucions estiguin

executant algun projecte en el marc d'aquest conveni. Si no es dóna aquest cas el conveni es

prorrogarà automàticament amb les excepcions següents:

a) Si, abans de finals de l'any 2018, no s'arriba a una entesa per presentar sol'licituds a un

programa de finançament concret, aquest Conveni requerirà d'una pròrroga expressa
per continuar desplegant els seus efectes.

b) Així mateix, en cas que les sol'licituds presentades no tinguin una resposta positiva

quant a I'obtenció de finançament durant I'any 2018, també serà preceptiva la pròrroga

expressa per continuar vigent.

SETENA.- Difusió dels resultats

En cas de difusió o publicació, les pafts hauran de fer referència a la participació conjunta de les

entitats en el marc dels projectes que duguin a terme conjuntament, A més, les parts es

comprometen a col'laborar en la publicació regular dels resultats de la recerca que desenvolupin

i a afavorir I'accés a la documentació científica,

VUITENA.- Resolució anticipada del Conveni

Són causes de resolució anticipada del Conveni:

1- No trobar cap fórmula per transferir el coneixement què permeti la transferència

tecnològica de la pad què no ha obtingut el finançament necessari, en cas què només

una de les parts sigui beneficiària d'un programa de finançament i les bases d'aquest
programa no permetin la contractació de membres de I'altra paft, i no existeixin
prog rames alternatius,

2- Que no existeixi la pròrroga expressa de les lletres a) i b) de la clàusula anterior.

3- lncompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes en el

present conveni,
4- Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o dificultin

de forma significativa I'execució del conveni, sempre que sigui comunicada per escrit a

I'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia.

En cas de resolució del conveni les parts queden obligades al compliment dels seus respectius

compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

NOVENA,- Règim econòmic

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats signants. La

Universitat Autònoma i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, si escau, hauran de fer una



previsió dins dels seus pressupostos anuals dels possibles compromisos econòmics que es

derivin de la programació de les activitats finalment convingudes a través de les addendes

específiques que s'annexaran a aquest conveni,

DESENA.- Resolució de conflictes

Aquest conveni s'emmarca i li és d'aplicació el que estableix el conveni marc de col'laboració
signat el 14 de gener 2005, per als convenis específics. Les qüestions litigioses que puguin sorgir

en la interpretació i el compliment d'aquest conveni específic, seran resoltes d'acord amb el

procediment establert en el conveni marc per aquestes qüestions,

ONZENA,- Naturalesa del conveni

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la Llei 30/1992

de 26 de novembre i a la Llei 2612010 de 3 d'agost, anteriorment esmentades.

l, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present

en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.

'laboració, a la ciutat i

E!E'T

M. Pilar Dellunde Clavé

Vicerectora d' lnvestigació

Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Gómez Pallarès

Director
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica


