REGLAMENT DE L'INSTITUT UNIVERSITARI DEL PRÒXIM ORIENT ANTIC
DE
LA
UNIVERSITAT
DE
BARCELONA
(DE
CARÀCTER
INTERUNIVERSITARI)
I. NOM I NATURALESA
Art.1. L'Institut Interuniversitari del Pròxim Orient Antic, creat a proposta
de les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Múrcia i
Salamanca, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 11/83 de reforma
universitària, art. 7, 10, 11, i els Estatuts de les universitats esmentades,
es configura fonamentalment com una unitat d'investigació en el camp de
les llengües i cultures orientals, amb caràcter interdepartamental i
interuniversitari.
Art. 2. Obert en general a l'estudi de les cultures orientals sense excepció
en el temps i en l'espai, l'Institut Interuniversitari del Pròxim Orient Antic
assumeix, en primer lloc, com a camp específic d'investigació les llengües,
la història i les cultures de l'Orient Antic, Pròxim i Mitjà, és a dir, les àrees
de l'egiptologia, l'assiriologia, la semitística i la indoiranística. En segon
lloc, si les circumstàncies ho aconsellen, podrà estendre el seu estudi a
d'altres cultures antigues i modernes de l'àmbit oriental, evitant en tot cas
d'interferir en la tasca d'altres institucions universitàries o d'investigació
espanyoles que ja cobreixin aquests àmbits.
Art. 3. Establert com a Institut Interuniversitari, les universitats
promotores d'aquest, hauran de participar en l'organització i la gestió, tant
pel que fa referència als aspectes de personal, com als plans d'investigació
i de docència. Aquesta participació quedarà reflectida en un conveni entre
la universitat promotora principal i cadascuna de les universitats
participants, que defineixi aquests punts.
II. PLA D'ACTUACIÓ
Art. 4. D'acord amb el que estableix l'art. 2 d'aquest reglament, l'Institut
es dedicarà fonamentalment a la investigació de les llengües i cultures, i
també a la interpretació de textos de les àrees esmentades anteriorment; a
l'anàlisi dels resultats arqueològics derivats de les excavacions realitzades
en el seu àmbit geogràfic i relacionades amb aquestes; a la realització
d'estudis de detall i a l'elaboració de síntesis generals sobre aspectes de la
història i les cultures orientals esmentades. Aquesta investigació s'haurà
de concretar en la publicació d'estudis, tant en els òrgans propis
d'expressió creats amb aquesta finalitat, com en revistes i col.leccions de
solvència científica; en l'edició i la versió de textos orientals que posin a
disposició d'altres estudiosos el resultat de la investigació; i en la
preparació d'instruments de treball, gramaticals i lexicogràfics, que
permetin l'accés a aquestes cultures a les persones del nostre ambit
lingüístic que hi estiguin interessades.
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Art. 5. L'Institut patrocinarà i dirigirà campanyes arqueològiques i
investigacions etnolingüístiques de camp, d'acord amb les seves
possibilitats financeres. En aquest sentit promourà la participació
d'entitats públiques i privades interessades a col.laborar en aquests
projectes.
Art. 6. L'Institut farà cursos de llengües i cultures orientals que permetin
d'obtenir un diploma de "master" o bé que es configurin com a cursos de
postgrau, de doctorat o de tercer cicle, d'acord amb el que preveu la Llei de
reforma universitària, art. 10, respectant-ne les exigències i els requisits
fixats pels estatuts de les universitats respectives.
Art. 7. L'Institut serà present a congressos, col.loquis i seminaris
d'investigació orientalística, relativa al seu camp d'investigació i, en la mida
de les seves possibilitats, n'organitzarà. Així mateix organitzarà cursos de
conferències per difondre els resultats de les investigacions entre el públic
interessat.
III. MEMBRES
Art. 8. El personal de l'Institut estarà compost per:
a) Professors universitaris de les Universitats promotores, especialitzats en
alguna branca de l'orientalisme previst com el seu àmbit d'investigació,
que sol.licitin ser adscrits a l'Institut, amb la conformitat prèvia del
departament respectiu i del Consell de Divisió en el seu cas. Aquesta
adscripció haurà de comptar igualment amb la conformitat del Consell de
Direcció de l'Institut, un cop creat, que n'emetrà un informe preceptiu. En
cas de desacord o conflicte correspon a l'autoritat acadèmica superior de
la universitat respectiva decidir sobre l'adscripció. És competència
d'aquesta autoritat confirmar qualsevol sol.licitud.
b) Ajudants universitaris de les Universitats promotores, l'adscripció dels
quals sol.liciti el Consell de Direcció de l'Institut i autoritzi el departament
respectiu i el Consell de Divisió, si és el cas.
c) Membres d'altres universitats, del CSIC o d'altres instituts
d'investigació, públics o privats, de solvència reconeguda en el camp de
l'orientalisme, a sol.licitud del Consell de Direcció de l'Institut.
d) Altre personal especialitzat contractat mitjançant plans nacionals,
autonòmics o internacionals d'investigació, i també mitjançant el que
disposa l'OM de 27-III-1986 i l'addicional desena de la Llei 13/1986, a
proposta del Consell de Direcció de l'Institut.
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e) Professors i investigadors estrangers associats com a col.laboradors en
tasques específiques o assessors en plans més amplis, a proposta del
Consell de Direcció de l'Institut.
f) Becaris-col.laboradors, bé propis, bé adscrits mitjançant les diverses
convocatòries públiques i privades, i acceptats pel Consell de Direcció de
l'Institut.
Art. 9. L'adscripció del personal a l'Institut serà per un temps limitat i
renovable, segons el criteri de l'autoritat acadèmica competent, i dins dels
limits que assenyala la Llei de reforma universitària, art. 34.3 i 176.2,
respecte a la contractació d'ajudants i professors associats.
Art. 10. El règim de dedicació del personal de l'Institut, a temps complet o
parcial, serà decidit per l'autoritat acadèmica competent, d'acord amb el
que es diu a l'art. 8a, un cop escoltats els departaments respectius i tenint
en compte les seves necessitats docents i d'atenció de l'alumnat. La
dedicació a temps complet es concedirà, en principi, segons les exigències
de cada àrea d'investigació i de docència, i segons les tasques de gestió de
l'Institut.
Art. 11. L'Institut disposarà també del personal d'administració i serveis
necessari, que s'encarregarà de la gestió administrativa i del servei del fons
bibliogràfic i de l´arxiu. Les universitats respectives es faran càrrec
d'aquest requeriment en la mesura de les seves possibilitats i en paral.lel
amb els altres centres i departaments.

IV. ÒRGANS DE GOVERN
Art. 12. L'òrgan superior de govern de l'Institut és el Consell de Direcció,
constituït per tots els professors universitaris adscrits al mateix i un
representant per universitat de cadascuna de les categories restants, i
també del personal d'administració i serveis, elegits tots ells pels membres
de la categoria i seus respectives per un període de dos anys. Cadascuna
de les seus universitàries constituirà la seva pròpia Junta de Govern
d'acord amb el mateix principi de representativitat i a aquesta s'applicará,
segons la deguda proporció, el que a continuació es prescriu respecte els
organs de govern de l'Institut.
Art. 13. El Consell de l'Institut nomenarà el seu Director o President d'entre
els professors universitaris adscrits, per un període de tres anys renovable
una sola vegada consecutiva, d'acord amb el procediment previst en els
estatuts de la Universitat de Barcelona per a l'elecció de Director de
Departament.
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Art. 14. A proposta del Director del Consell de Direcció, aquest nomenarà
un secretari de l'Institut d'entre els seus membres, que podrà cessar les
seves funcions a petició pròpia o a proposta del Director.
Art. 15. En cas d'absència del Director de l'Institut, el Secretari el
substituirà en les seves funcions, sempre que aquell no prefereixi delegarles en algun altre membre del Consell de Direcció.
Art. 16. Si el Director cessa per renúncia, destitució o una altra causa
major, es farà una altra elecció dins d'un període no superior als tres
mesos, i assumirà mentrestant les seves funcions el membre del Consell
de Direcció de més antiguitat d'adscripció entre els professors universitaris
de l'Institut i, si coincideixen les dates, el més gran.
Art. 17. En cas de vacant d'un membre electiu del Consell de Direcció, la
categoria de la seu corresponent triarà un substitut que ocuparà el càrrec
fins que s'acabi el temps pel qual va ser elegit el primer.

V. FUNCIONS
Art. 18. Les funcions del Consell de Direcció són:
a) elaborar els plans d'investigació i controlar-ne l'execució;
b) programar les activitats de docència i difusió previstes als art. 6 i 7
d'aquest reglament;
c) elaborar el pressupost intern de l'Institut i controlar l'ús de les partides
assignades, però reservant l'aprovació i el control superior i definitiu del
pressupost a la Comissió de Política Científica o a l'organisme que
assenyalin els estatuts universitaris respectius;
d) elaborar la pròpia plantilla i proposar i aprovar l'adscripció de membres
nous;
e) assessorar el director en la composició de la memòria i els plans
plurianuals, l'elaboració dels quals reclamin les diverses autoritats
acadèmiques o administratives.
Art. 19. Per desenvolupar aquestes funcions el Consell de Direcció de
l'Institut es reunirà una vegada cada semestre, i sempre que el convoqui
el director o ho reclami una tercera part dels membres. Per solucionar
qüestions concretes i urgents, funcionarà i es reunirà un comité gestor
compost pel Director i el Secretari de l´Institut i els Directors de les Juntes
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de Govern de les diferents seus universitàries.
Art. 20. Les funcions del Director de l'Institut i, proporcionalment, dels
Presidents de les respectives Juntes de Govern són:
a) representar l'Institut davant qualsevol entitat pública o privada per
delegació expressa del Rector de la Universitat;
b) dur a terme i revisar els plans i programes aprovats pel Consell de
Direcció;
c) ordenar i certificar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat pel
Consell de Direcció, sota el control superior de la Comissió de Política
Científica o l'organisme corresponent;
d) redactar la memòria i els plans plurianuals necessaris, amb
l'assessorament previ del Consell de Direcció;
e) convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció segons el que
estableix l'art. 19;
f) proposar el nomenament del secretari de l'Institut d'acord amb el que
preveu l'art. 14.
Art. 21. Les funcions del Secretari de l'Institut i, proporcionalment, dels
secretaris de les respectives Juntes de Govern són:
a) redactar i custodiar les actes de les reunions del Consell de Direcció de
l'Institut;
b) assistir el director en el desenvolupament de les seves tasques;
c) assumir l'acompliment dels serveis d'arxiu, de matriculació,
d'administració i de comptabilitat de l'Institut, en cas de no disposar del
personal d'adminsitració i serveis corresponents;
d) dirigir i controlar les activitats d'aquest personal;
e) assumir les funcions per a les quals el director el delegui i substituir-lo
durant les seves absències, segons el que preveu l'art. 15 d'aquest
reglament.
VI. FINANÇAMENT
Art. 22. La font bàsica de finançament de les activitats de l'Institut seran
les aportacions que els organismes públics i les institucions privades
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concedeixen perquè s'executin els seus projectes d'investigació.
Art. 23. Els organismes oficials competents de l'Estat i de les respectives
Comunitats Autònomes amb competències en la materia podran assignar,
d'acord amb els seus criteris de finançament de l'activitat universitària,
anualment a les universitats promotores de l'Institut, les partides
addicionals que cobreixin les despeses corresponents a la càrrega docent i
investigadora dels seu personal adscrit, les despeses dels serveis
d'administració, gestió d'arxiu i fons bibliogràfic i manteniment, i també
les despeses de difusió cultural que el funcionament de l'Institut generi.
Art. 24. L'Institut podrà generar i gestionar, sota el control i la normativa
de l'organisme universitari respectiu, fons propis, provinents de les vendes
de les seves publicacions, de les taxes fixades a la seva activitat docent i
d'altres contribucions derivades de les activitats de difusió cultural, i
també de llegats, donacions i subvencions que se li puguin fer, destinades
al desenvolupament de les activitats d'investigació i de difusió de
coneixements dins el seu camp.
VII. FONS BIBLIOGRÀFIC I ARXIU
Art. 25. Un dels objectius primordials de l'Institut serà la formació d'un
fons bibiogràfic especialitzat que permeti els seus investigadors el
desenvolupament normal de la seva tasca, i també la formació de l'arxiu
de material gràfic corresponent i del possible dipòsit de materials
arqueològics provinents dels treballs de camp o d´adquisicions i
donacions.
Art. 26. La propietat d'aquests instruments materials estarà determinada
en cada cas pel conveni amb la part que en financïi l'adquisició. Si no hi
ha conveni, s'entén que són de titularitat conjunta de les universitats
promotores.

VIII. SUPRESSIÓ
Art. 27. La reestructuració o supressió eventual de l'Institut serà
proposada pels òrgans de govern de les universitats respectives i decidida
per la comunitat autònoma corresponent amb competències en aquest
camp, d'acord amb el que es prescriu a la Llei de reforma universitària,
art. 10.2. En cas de supressió, es determinarà en aquesta decisió la
destinació dels béns mobles de què sigui titular l'Institut.
Barcelona, 15 de març de 1993
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