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coNvENr DE coL.LABonncró ENTRE L'rNsrrrur caralÀ
D'AReuEoLocrA clÀssrce r L'EMpREsA AUToPrsrAs
coNcEsroNARrA espnñolA s.A. (uNrpERsoNAL).
Tarragona, a B de juliol de 2010,

REUNITS:

Rodà de Llanza, directora de l'INSTITUT CRfnm
D'ARQUEOLOGIA CLASSICA, d'ara en endavant ICAC, que té la seu a la plaça
R.ovellat s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J,

I de l'altra, la Dra. Isabel

D'una altra part, el Sr, Josep Lluís Giménez iSevilla, director general d'Autopistas

Concesionaria Española,
62890827

i

S.A.

(Unipersonal) en endavant acesa/ amb NIF: A-

domicili a Barcelona, Avinguda del Parc Logistic 72

-

20, codi postal

08040,

MANIFESTEN:

1,

v

I

Que la l'ICAC, és un consorci públic creat pel Departament d'Universitats,
Recerca isocietat de la Inlormacró de la Generalitat de Calalunya ila
Universitat Rovira iVirgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de
Catalunya. Ha estat creat per desenvolupar la recerca Ia formació avançada

la difusió en el camp d'arqueologia clàssica en un sentit ampli, tant

ì

d'una perspectiva geogràfica, que engloba la Mediterrània

iel

i

des

seu entorn on

desenvoluparen les cultures clàssiques, com cronològica i ètnica,
comprenent les ceivilitzacions çrega iromana iles dels altres pobles

es

relacionats directament amb aquestes.
Com a

instilut interuniversitari,

l'ICAC està adscrit a la Universitat Rovira

i

Virgili.

2.

Per la seva part, acesa, és una empresa gestora de vies d'alta capacitat en

règim de concessió administrativa, amb voluntat d'integrar-se en el territori
per oil dìscorren, col,laborant en el seu desenvolupament, tant pel que fa a
l'economia, la demoqrafra com també al medi ambient

ila

cultura. D'acord
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vuru[ìtät, acesa està disposacla a col'laborar com
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a

natrocinador de l'ICAC,

En base al qLre s'exposa anteriorment, ambdues parls convenen en atorg.rr
nroconf rnnr¡oni :rnh crhiorrió:

el

lpc coniienfc
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CLAUSUI.ES:

Primera.- L'objecte d'aquest converri, és establir el marc de col'laboració durant
l'any 2010 entre l'IC.AC i l'empresa acesa per tal de difondre el projecte "Estucli del
paisatge arqueològic antic a I'Ager Tarraconensis",

Segona.- La col'laboració d'acesa tindrà caire econòmic iconsistirà en una
aportació única de 35,000 €, quantitat que serà ingressada a l'ICAC en el número
de compte facìlitat per la mateixa, El pagament es farà per transferència bancària,
éssent els dies de oaqament els L2 i 26 de cada mes.

Tercera,- L'ICAC accepta l'aportació econòmica concedida ies compromet

a

destinar-Ta en la seva totalitat a l'exclusiva finalitat de patrocini.
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Quarta"- Com ¿ patrocinador, acesa tindrà dret a que la seva imatge, tingui
presència en actes ipromocions de I'ICAC. Per aquest motiu, l'ICAC, haurà
d'incloure en els elements informatius ipublicitaris que s'escaigui, l'actual logo
corporatiu d'acesa iel seu patrocini. A l'objecte que el logo utilitzat sigui el
correcte, I'ICAC es compromet a verificar el mateix amb acesa abans de la seva
utilització.

Cinquena,- Si acesa ho consjderés necessari, l'ICAC, es compromet a lliurar-li els
rln¡rmontq
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, --¡onents que en dret procedeixin per tal d'acreditar l'efectiva
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fiscal de les entitats sense fins lucratius idels incentir-rs fìscals al mecenatge,
L'ICAC li certificarà, la donació iho comunicarà a l'Agència Financera a fi de poder
qi
nardir
dp la nerTinpnl rleqnravacio,
J, ç'pçrar
J vJleur
:Jusu,,
Sisena.- De conformitat amb la "Ley Orgánica 15/1999', de 13 de desembre, de
Protecció de dades de Caråcter Personal, s'informa que amb moliu de la signatura
d'aquest conveni, les dades de caràcter personal de la persona que el signa, són
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