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REUNITS 

Reunits, d'una part, el Dr. Francesc Xavier Grau i Vidal, rector de la Universitat Rovira i 
Virgili, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), nomenat pel Decret 
65/2010, de 18 de maig (DOGC núm. 5634, de 21 de maig de 2010), que representa 
aquesta institució en virtut de les competéncies que preveu l'Estatut de la URV, aprovat 
pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre) i modificat 
per l'acord GOV/23/2012, de 2 d'abril de 2012 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La 
Universitat té el seu domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003, 
Tarragona, i el seu CIF és Q-9350003-A. 

I de l'altra, la Dra. Isabel Rodá de Llanza, directora de l'Institut Catalá d'Arqueologia 
Clássica (en endavant ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, 
d'acord amb el seu cárrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de 
Direcció de l'Institut al director, 1 d'abril de 2002, amb domicili social a Tarragona, 
Plaga Rovellat s/n i CIF S-4300033-J. 

Les parts es reconeixen plena capacitat per efectuar aquest acte i 

EXPOSEN 

Primer.- Que l'ICAC és un centre de recerca adscrit, com a institut universitari, a la 
URV, d'acord amb l'ORDRE UNI/485/2003, de 21 de novembre, de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC n. 4027 de 10 de desembre de 2003) i el conveni d'adscripció 
subscrit entre la URV i l'ICAC en data 29 d'abril de 2003. 

Segon.- Que el 19 de maig de 2006 es va signar un conveni de cooperació científica 
entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Catalá d'Arqueologia Clássica per impulsar 
programes i projectes de recerca conjunts, maximitzar el retorn de l'activitat científica 
de l'ICAC a la comunitat universitária de la URV, assegurar la continuYtat en la formació 
avangada en l'área de l'arqueologia clássica i promoure la vinculació del personal 
docent i investigador entre ambdues institucions. Entre d'altres activitats, des del curs 
2006-2007, la URV i l'ICAC imparteixen un Máster Oficial Interuniversitari en 
Arqueologia Clássica, en col.laboració amb la Universitat Autónoma de Barcelona 
(UAB), el qual té continffltat en el Doctorat en Arqueologia (URV-ICAC) que es nodreix 
de la tasca de recerca que porten a terme els professors i investigadors d'ambdues 
institucions. 

Tercer.- Que el conveni esmentat en l'Expositiu segon va finalitzar l'any 2010, peró 
atés que ambdues parts van acordar verbalment continuar collaborant en les mateixes 
condicions establertes, i de fet les actuacions s'han continuat realitzant sense solució 



de continuTtat, les parts, si bé per diversos motius aquest acord verbal no es 
materialitzá per escrit durant l'any 2011, consideren convenient formalitzar per escrit 
aquest acord i signar un contracte programa que, amb les modificacions i adaptacions 
necessáries, regularitzi i doni cobertura i continuTtat a les actuacions i al conveni 
anteriorment esmentat, de forma que es compleixi la polítíca de suport diferencial 
definida per la URV per a les línies de recerca de la universitat que també es 
desenvolupen totalment o parcial dins els projectes dels centres de recerca amb els 
quals col.labora. 

Quart.- Que la URV i l'ICAC consideren que la signatura d'un contracte programa 
entre ambdues institucions permetrá optimitzar la gestió dels recursos disponibles i 
plantejar nous objectius i reptes a míg i Ilarg termini, en una perspectiva integrada de 
les activitats en l'área de coneixement de l'arqueologia clássica, considerada com a 
prioritária pels órgans de govern de la universitat. 

Cinqué.- En base a aquests antecedents subscriuen el present contracte programa 
amb les següents 

CLÁUSULES 

Primera: Missió i objectius 

La missió d'aquest contracte programa és promoure la captació de talent científic, la 
internacionalització de la recerca i la formació de nou personal investigador en l'ámbit 
del coneixement de l'arqueologia i la cultura clássiques. L'activitat es durá a terme en 
el campus universitari de la URV a través de l'ICAC. 

Els objectius generals d'aquest contracte programa són: 

Impulsar l'activitat investigadora en l'ámbit del coneixement de l'arqueologia i la 
cultura clássiques. L'ámbit d'estudi comprendrá les civilitzacions grega i romana 
així com els altres pobles relacionats directament amb aquestes. 

Maximitzar el retorn de l'activitat científica de l'ICAC a la comunitat universitária 
de la URV 

Assegurar que la recerca en el ámbit coneixement de l'arqueologia i la cultura 
clássiques es projecti en els estudis de postgrau en arqueologia clássica 
organitzats per ambdues institucions. 

Promoure la vinculació del personal docent i investigador entre ambdues 
institucions. 

Segona: Eixos i línies estratégiques del contracte programa 

D'acord amb l'estructura d'eixos estratégics d'actuació de la URV, aquest contracte 
programa es centra en els eixos següents: 

1. Eix de recerca 



2. Eix de formació 

Les línies estratégiques que es fixen per aquests eixos, d'acord amb la missió i 
objectius del contracte programa, són: 

1. Eix de la recerca: la captació de talent investigador en arqueologia clássica que 
sigui proactiu en la captació de recursos. 

2. Eix de la formació: la formació de personal investigador 

Tercera: Accions operatives i indicadors 

1. Emmarcades en les línies estratégiques anteriorment mencionades, s'estableixen les 
accions operatives següents: 

1.1. Eix de la recerca: la captació de talent investigador en arqueologia clássica 
que sigui proactiu en la captació de recursos 

1.1.1 Una plaça de catedrátic d'arqueologia de la URV vinculada amb 
l'ICAC (anys 2011 a 2014) 

1.1.2 Dues places de professors lectors de la URV vinculades amb l'ICAC 
(de l'any 2011 al 31 d'agost 2012) 

1.1.3 Dues places de professor agregat de la URV vinculades amb l'ICAC 
(anys 2012 a 2014) 

1.1.4 Una plaça de professor lector de la URV vinculada amb l'ICAC 
(anys 2013 i 2014) 

1.2. Eix de la formació: la formació de personal investigador 

1.2.1 Oferta d'una plaça d'investigador predoctoral de l'ICAC sufragada 
parcialment pel contracte programa en la convocatória de l'Institut 
de l'any 2012 i d'una altra a l'any 2013. 

2. Es destinará la resta del pressupost del contracte programa a d'altres despeses de 
recerca que siguin d'interés per a l'ICAC, com pot ser l'impuls d'un programa 
específic d'arqueologia grega. 

3. En l'annex 1 a aquest conveni, es presenta la taula dels indicadors quantitatius 
associats a les accions operatives d'aquest contracte i als resultats de les altres 
accions operatives de l'ICAC que permetran mesurar el progrés en l'assoliment dels 
objectius fixats. S'ha assignat un pes a cada acció en funció de la seva importáncia 
estratégica, de la dedicació i dels recursos necessaris per aconseguir-la. Aquests 
indicadors s'estableixen per als quatre anys de la vigéncia del contracte programa, 
si bé seran avaluats i revisats anualment. 

Quarta: Mesures de collaboració 

La URV i l'ICAC, en el marc de les seves disponibilitats, adoptaran totes aquelles 
mesures considerades necessáries per fer possible l'adequat desplegament i execució 
d'aquest contracte, facilitaran els mitjans i l'ús de Ilurs instal.lacions, béns i serveis. Si 
la prestació comporta alguna despesa s'aplicaran les taxes i els preus dels serveis 
interns que tinguin previstos cada institució. 

tr`,, 



Cinquena: Pla de finangament 

La URV es compromet a participar económicament en el finançament de l'ICAC i 
aquest, d'acord amb la seva política científica aprovada en el Consell de Direcció que 
compta amb la participació de la URV, es compromet a revertir l'aportació económica 
rebuda per assoli la missió fixada en aquest contracte programa a través de l'execució 
de les accions operatives descrites en aquest document. 

Per tal d'aconseguir els objectius previstos en aquest contracte programa, la URV 
aportará a l'Institut una quantitat anual. Les aportacions anuals previstes per part de la 
URV per al període de vigéncia del contracte programa són les següents: 

2011 2012 2013 2014 TOTAL 
92.300 € 64.000 € 82.400 € 83.300 € 322.000 € 

Aquests imports aniran a cárrec de la partida pressupostária 0300598-2052-4899 de la 
URV. 

L'ICAC disposará d'aquests recursos económics per dur a terme les accions operatives 
del contracte programa i haurá d'aprovar a la Comissió de Seguiment la destinació dels 
recursos económics que no tenen un objectiu fixat en el contracte programa. 

En el primer trimestre de cadascun dels anys de durada d'aquest contracte programa, 
la URV transferirá l'aportació económica fixada en el pressupost de l'any en curs. 
Préviament a aquesta transferéncia, l'ICAC haurá presentat a la URV un certificat amb 
les despeses realitzades de l'any anterior, menys per al primer abonament de l'any 
2011. Aquest certificat será conformat, almenys, per un dels representants de la URV 
en la Comissió de seguiment del contracte programa. El primer certificat correspondrá 
les despeses dutes a terme durant l'any 2011. El darrer certificat correspondrá a les 
despeses realitzades durant l'any 2014. 

En funció de les necessitats pressupostáries i dels diferents objectius previstos, la URV 
podrá augmentar o disminuir les aportacions anuals establertes anteriorment. En cas 
que es proposi una disminució de l'aportació, la URV haurá de complir els 
compromisos ja disposats del contracte programa. 

Les aportacions en virtut d'aquest contracte són finalistes. Així doncs, els romanents 
finalistes que es produeixin en cada exercici seran incorporats al següent per cobrir les 
despeses de les actuacions previstes. Peró, els romanents genérics d'un exercici seran 
descomptats de l'aportació de l'any següent. 

Sisena: Places vinculades 

Els llocs de treball proposats per aquest contracte programa estaran vinculats a les 
dues institucions. Amb aquesta acció es pretén la vinculació de professors de la URV 
en la recerca de l'ICAC i la participació d'investigadors de l'ICAC en la docéncia de la 
URV com una mesura que afavorirá les sinergies en l'área del coneixement de 
l'arqueologia clássica en el campus de la universitat. Els contractes dels llocs de treball 
proposats en el contracte programa seran assumits d'acord amb la distribució següent: 



1. per part de la URV s'assumirá el cost de la plaça de Catedrátic d'Universitat i 
dels contractes de les places de professors agregats i lectors. 

2. per part de l'ICAC s'assumiran els contractes de les places d'investigadors 
postdoctorals i predoctorals 

Setena: Aportacions de les parts en els contractes de personal 

La proporció de l'assumpció de la despesa es fará d'acord amb la proporció següent: 

1. En el cas de les places contractades per la URV: 

APORTACIONS: places vinculades 
contractades per la URV % 
Aportació del contracte programa 25 
Aportació directa de la URV i de l'ICAC 75 

L'aportació directa de la URV i de l'ICAC es 
distribueix en: 
URV 60 del 75% 
ICAC 40 del 75% 

Aportació real de cadascú sobre el 100% 
URV directe 45 
URV contracte programa 25 
ICAC directe 30 

Total 100 

2. En el cas de les places d'investigadors postdoctorals contractats per l'ICAC: 

APORTACIONS: places vinculades 
contractades per l'ICAC % 
Aportació del contracte programa 30 
Aportació directa de l'ICAC 70 

Total 100 

3. En el cas de les places d'investigadors predoctorals contractats per l'ICAC, 
l'aportació del contracte programa será del mateix import que la URV té destinat en el 
seu programa de beques i contractes predoctorals per al 2n, 3r i 4t any. Si ho creu 
convenient, l'ICAC amb el seu pressupost pot incrementar les retribucions d'aquests 
contractes a fi d'igualar-los amb els de la resta d'investigadors en formació que té 
contractats. 

S'exceptuen d'aquesta distribució la plaça de Catedrátic d'Universitat i els contractes 
de personal que hagin estat formalitzats en el marc del conveni de cooperació científica 
(2006-2009) signat entre les parts i esmentat en la part expositiva d'aquest contracte 
programa que, seguint d'altres criteris de proporcionalitat, puguin formar part d'aquest 
contracte programa durant un període de temps determinat. Aquests contractes són els 
següents: 



Contractes 
Institució 

signant del 
contracte 

% que 
assumeix 

la URV 

% sufragada 
pel contracte 

programa 

%que 
assumeix 

l'ICAC 
Catedrátic d'Universitat URV 25,00 45,00 30,00 
Professor lector (1) URV 47,12 28,39 24,49 
Professor lector (2) URV 23,56 21,61 54,83 
Investigadora postdoctoral ICAC - 100 - 
Técnica de suport i investigadora 
predoctoral ICAC  - 

Vuitena: Distribució inicial del pressupost 

Previsió pressupostária per cada any de vigéncia del contracte programa: 

N. 
Aportació 

total 
Aportació 
any 2011 

Aportació 
any 2012 

Aportació 
any 2013 

Aportació 
any 2014 

1.1.1 1 placa de catedrátic 	 110.511,76 27.627,94 27.627,94 27.627,94 27.627,94 

2 places de professors lectors actuals 
1.1.2 (des del 09/07 al 08/12) 	 38.394,91 23.370,81 15.024,09 

1 plaga de professor agregat 
1.1.3 (comengarr1/09/2012) 	 32.679,79 4.668,54 14.005,62 14.005,62 

1 plaga de professor agregat 
1.1.3 (comengarr1/09/2012) 	 32.331,48 4.618,78 13.856,35 13.856,35 

1 plaga de professor lector (comengar 
1.1.4 11/01/2013) 	 22.001,18 11.000,59 11.000,59 

Subtotal 	235.919,11 50.998,75 51.939,36 66.490,50 66.490,50 

Ajuda parcial la plaga crinvestigador 
en formació (contracte laboral 2+1) 

1.2.1 aportació de 2n, 3r i 4t any URV 	22.355,27 5.545,77 8.404,75 8.404,75 

Ajuda parcial la plaga d'investigador 
en formació (contracte laboral 2+1) 

1.2.1 aportació de 2n, 3r i 4t any URV 	13.950,52 5.545,77 8.404,75 
Altres: contracte postdoctoral (fins al 
28/2/2011) 	 6.830,43 6.830,43 
Altres: técnic de suport i predoctoral 
(fins al 14/1/2012) 	 39.354,66 34.458,91 4.895,75 

Altres despeses del contracte 
programa a consignar: arqueologia 

2. grega (lberia Graeca) o altres 	 3.590,01 11,91 1.619,12 1.958,98 
Subtotal 86.080,89 41.301,25 12.060,64 15.909,50 16.809,50 

Total del contracte programa 322.000,00 92.300,00 64.000,00 82.400,00 83.300,00 

D'acord amb l'expositiu tercer i atés que, malgrat que les parts no van fer les 
aportacions pertinents, les actuacions previstes en el conveni de l'any 2006 es van 
continuar duent a terme l'any 2011, la URV l'ICAC donen la seva conformitat a la 
liquidació de l'exercici 2011 que s'adjunta com a annex 2 a aquest document i que 
comporta un reconeixement del deute en favor de la URV de 13.681,71 euros. 

Per tant, la URV realitzará les aportacions establertes a les cláusules cinquena 
vuitena, peró la transferéncia de diners per als anys 2012 i 2013 es veurá reduTda en 



un import equivalent al deute reconegut, per tal de compensar la no aportació del 2011, 
fet que implicará una transferéncia de 57.000 euros per al 2012 i de 76.318,29 per al 
2013. 

Novena: Adscripció dels investigadors, difusió dels resultats 	propietat 
intellectual 

El personal docent i investigador de la URV sufragat per aquest contracte programa 
será considerat investigador adscrit a l'ICAC i els programes i projectes que es duguin 
a terme seran a tots els efectes conjunts (URV-ICAC). 

En totes les publicacions i activitats que es duguin a terme, com a conseqüéncia 
d'aquest contracte programa, es fará constar el nom de les dues institucions signants. 
La propietat intel.lectual de la recerca produTda será conjunta de les dues institucions 
signants d'aquest conveni en qualsevol forma o territori en qué es pugui presentar i en 
qualsevol forma de propietat intellectual o industrial. La titularitat de la propietat será 
compartida entre totes dues institucions en la proporció que acordin en cada cas 
ambdues institucions. 

Desena: Comissió de seguiment 

Es crea una Comissió de seguiment de l'execució d'aquest contracte programa, 
integrada per dos representants de la URV i dos representants de l'ICAC. Correspon a 
la Comissió de seguiment: 

1. Avaluar el grau d'assoliment dels objectius i compromisos establerts al contracte 
programa en base al compliment dels indicadors establerts en l'annex 1. 

2. Proposar les mesures que consideri necessáries per assegurar-ne l'assoliment. 
3. Proposar, si escau, l'actualització i adequació dels objectius i dels indicadors del 

contracte programa. 
4. Proposar la modificació de les cláusules del contracte programa. 
5. Sollicitar la informació que cregui necessária per al correcte seguiment del 

contracte programa. 
6. Altres funcions que Ii siguin expressament encarregades per les parts signants 

d'aquest contracte programa. 

Per al correcte exercici de les seves funcions, la Comissió de seguiment acordará la 
forma i la periodicitat en qué els seus membres han de rebre la informació, préviament 
definida, necessária per al seguiment de l'execució del contracte programa. 

La Comissió de seguiment es reunirá, com a mínim, un cop a l'any i, en qualsevol cas, 
sempre que una de les parts ho demani. El secretari de la Comissió de seguiment será 
l'administrador de l'ICAC. 

Onzena: Seguiment del compliment del contracte programa 

Durant el mes de desembre de cada any, la Comissió de seguiment analitzará el grau 
de compliment de les accions operatives i dels indicadors fixats del contracte 
programa, per part de l'ICAC i n'informará a la URV. La Comissió podrá modificar els 
indicadors fixats inicialment amb l'objectiu d'adequar-los als resultats obtinguts i les 
noves previsions. També en aquest document es relacionaran les activitats que 
s'impulsaran per assolir els objectius fixats. 



Es considerará que s'han assolit els indicadors fixats per a l'any corresponent quan 
s'hagi aconseguit el 90% del pes total dels que estan fixats per aquell any. Per cada 10 
punts per sota dels 90, es descomptará un 10% de l'aportació de la URV fixada en 
aquest contracte programa per a l'exercici económic següent. Si els indicadors de 
any 2014 no són aconseguits per l'ICAC en un 90%, aquest es compromet a retornar a 
la URV la quantitat percebuda en escreix seguint els criteris anteriorment esmentats. 

En el cas que s'assoleixin indicadors fora de l'any pressupostat, l'ICAC podrá percebre 
la quantitat económica que se Ii hagi pogut disminuir per no haver-los assumit durant el 
termini fixat inicialment. 

Dotzena: Informe final sobre el compliment del contracte programa 

En el decurs del segon semestre de l'any 2014, la Comissió de seguiment elaborará un 
informe sobre el grau de compliment del contracte programa i proposará, si s'escau, 
les modificacions i adaptacions necessáries per a la seva renovació durant un nou 
període de vigéncia. 

Tretzena: Régim jurídic 

El present document té la naturalesa dels convenis de collaboració previstos a la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, anteriorment esmentada, i resta exclós de la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic d'acord amb l'article 4.1.c. 

Catorzena: Vigéncia del contracte programa 

La vigéncia d'aquest contracte programa és de quatre anys a comptar, de forma 
retroactiva, des de de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2014. Tanmateix, es 
podrá plantejar una revisió en funció de l'experiéncia assolida durant el seu 
funcionament. 

Quinzena: Referéncia a d'altres acords signats entre les parts 

Aquest contracte programa no modifica els acords vigents signats entre la URV i 
l'ICAC, conjuntament amb d'altres institucions, en relació amb el Máster Oficial 
Interuniversitari en Arqueologia Clássica i el Doctorat en Arqueologia. 

Setzena: Causes de resolució 

El present contracte programa es podrá resoldre per alguna de les causes següents: 

Mutu acord de les parts. 
Incompliment per alguna de les parts de qualsevol de les cláusules establertes 
en el present contracte programa. 
Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o 
dificultin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui 
comunicada per escrit a les altres parts amb antelació suficient mitjançant 
denúncia. 
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En cas de resolució del contracte programa, les parts queden obligades al compliment 
dels seus respectius compromisos fins a la data en qué aquests es produeixin. 

Dissetena: Resolució de conflictes 

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferéncia que pugui 
sorgir sobre el present contracte programa. En cas que no sigui possible una solució 
amistosa, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu será competent en el 
coneixement dels eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en l'execució o 
interpretació del present conveni. 

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte programa, se signen 
2 exemplars en el lloc i la data de l'encapçalament. 

Per la Universitat Rovira i Virgili 

Francesc Xavier Grau i Vidal  

Per l'Institut Catalá d'Arqueologia Clássica 

Isabel Rodá de Llanza 



ANNEX 1. AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
L'INSTITUT CATALÁ D'ARQUEOLOGIA CLÁSSICA (2011-2014) 

TAULA D'INDICADORS DE LES ACCIONS OPERATIVES 

Els indicadors cerquen expressar, en termes quantitatius, el grau d'assoliment de les 
accions operatives fixades. Per tant, aquests indicadors pretenen ser l'eina mesuradora del 
contracte programa signat entre la URV i l'ICAC. 

TAULA D'INDICADORS DEL CONTRACTE PROGRAMA URV-ICAC (2011-2014) 

2011 2012 2013 2014 

Nombre 

Pes 
assignat 
(%) Nombre 

Pes 
assignat 
(%) Nombre 

Pes 
assignat 
(%) Nombre 

Pes 
assignat 
(%) 

Participació en projectes de recerca finangat 
pel Pla Nacional d'I+D+i 3 21,00% 4 21,00% 5 25,00% 5 25,00% 

Participació en d'altres projectes de recerca 4 20,00% 4 20,00% 5 20,00% 5 20,00% 

Ajudes per accions complementáries a la 
recerca (beques, ajuts, mobilitat) 3 12,00% 3 12,00% 4 12,00% 4 12,00% 

Comunicacions en reunions científiques 
internacionals 1 6,00% 2 8,00% 2 7,00% 2 7,00% 
Ponéncies en reunions científiques 
nacionals 1 4,00% 2 6,00% 2 5,00% 2 5,00% 

Comunicacions en reunions científiques 
nacionals 1 1,00% 2 1,00% 2 1,00% 3 1,00% 
Articles en revistes de reconegut prestigi 
(revistes indexades: ISI, ERIH o Carhus 
Plus+) 3 14,00% 4 14,00% 6 14,00% 8 14,00% 
Altres articles en revistes de reconegut 
prestigi 1 3,00% 2 2,00% 4 1,00% 6 1,00% 

Lectura de tesis doctorals dirigides 1 10,00% 1 10,00% 2 10,00% 3 10,00% 

Impartir cursos de formació avangada 1 2,00% 2 2,00% 3 2,00% 3 2,00% 

Direcció o tutoria de treballs de máster 2 4,00% 2 4,00% 3 3,00% 3 3,00% 

Altres activitats no especificades 1 3,00% 1 2,00% 1 2,00% 1 2,00% 

TOTAL 22 100,00% 29 100,00% 39 100,00% 45 100,00% 



Repartiment del cost de 2011 

PERSONAL 
Institució 
contractadora 

Cost total 
2011 

Rosa Cuesta 
Meritxell Pérez 
Josep Ignasi Fiz 
Jesus Carruesco 
Joaquin Ruiz de 
Arbu lo 

34.458,93 
6.830,41 

45.296,32 
47.841,76 

61.395,42 

Import 

10.680,87 
22.543,04 

15.348,86 

Import 

24.835,97 
11.716,45  

18.418,63 

0/0  
100,00 
100,00 
21,61 
28,39 

45,00 

Import 
4.458 9 
6.830,41 
9.788,53 

13.582,28 

27.627,94 

50.998,75 

54.971 05 

ICAC 
ICAC 
URV 
URV 

URV 

o 
o 

23,58 
47,12 

25 

O 
o 

54,83 
24,49 

30 

L'ICAC deu a la URV 
(54.971,05 - 41.289,34) 

ANNEX 2. LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2011 

CONTRACTE PROGRAMA URV-ICAC 2011-2014 
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2011 

RESUM Import 

L'ICAC deu a la URV 

Pel contracte programa, la URV deu a 
l'ICAC 

54.971,05 

41 289 34 
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