
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA VTÚTU¡.
CATALANA I L' INSTITUT C¿.r¡.r,À D' ARQUEOL O GIA Cr,ÀS SrC.t

A Tarragona,29 de maig de 2014.

REUNITS

D'una part, els Srs. Joan Josep Marca Torrents, amb DNI 396203g2N, com a patro
president, i Ramon Marrugat Cuyàs, amb DNI 37989417H, com apatró portaveu de la
comissió de cultura, ambdós en nom i representació de la FIINDACIÓ PRIVADA
vrÚrue CATALANA, amb domicili a aquesta ciutat, Rambla Nova, 56, amb NIF
núm. G-43782416, d'ara en endavant FTINDACIó.

El Sr. Joan Gómez Pallarès, amb DNI 36967734-H, en ïepresentació legal de
I'INSTITUT CATALÀ N'ANQUEOLOGIA CLÀSICA, AMb NIF S-4300033-J, i
domicili a Taragona,plaçaRovellat sln, d'araen endavant DONATÀRIA.

Ambdues parts tenen i es reconeixen, amb la personalitat en què respectivament
intervenen, capacitat suficient per a la formalització del present document, i a I'efecte

MANIFESTEN

Que la DONATÀRIA, en tant que entitat compromesa en la difusió del patrimoni
arqueològic de la ciutat de Tarragona i amb l'objectiu de promoure'n el coneixement
històric, ha demanat suport econòmic a la FUNDACIÓ per a la publicació dels treballs
de recerca sobre l'urbanisme i I'arquitectura de Tarraco que han estat portats a terme
pels arqueòlegs Srs. Joaquim Ruiz de Arbulo i Ricardo Mar.

Que l'obra en qüestió, és el segon volum del resultat de les investigacions
desenvolupades en el marc dels projectes ministerials HUM 2006-12757 i HAR 2009-
14314 i que, a més d'editar-se sota l'emparu de la Universitat Rovira i Virgili, el
Tarraco archeological innovation hub i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica,
compta amb el suport econòmic de la Diputació de Ta:ragona i el Port de Tarragona.

Que el llibre sortirà editat amb el nom de Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una
capital provincial romana II.

Que la Comissió de Cultura de la FUNDACIÓ ha informat favorablement I'oportunitat
de donar suport econòmic a aquest projecte de la DONATÀRIA, en considerar que
compleix amb els criteris de qualitat exigibles i que està d'acord amb els objectius
estatutaris

Que tenint en compte, tant la petició de la DONAfÀnfe com I'informe de la seva
Comissió de Cultura, la FLINDACIÓ, dins la norma legal i la pròpia legalitat estatutària,



(

va acordar, en reunió del Patronat del dia 19 de febrer de 2014, destinar un ajut
econòmic de 2.000 € a la DONATÀHA, per tal de contribuir a les despeses d'edició de

I'obra citada.

I en virtut d'allò manifestat, les dues parts,

CONVENEN:

I. La FUNDACIÓ liurarà a la DONAfÀrue la quantitat de DOS MIL
EUROS (2.000 €), que ingressarà al seu compte corrent núm. ES68 2100

3011 3622 0036 0230 en concepte d'ajut per tal que pugui rcalitzar eI

projecte susdit.

III. La DONAfÀrue trametrà a la FUNDACIÓ carta acreditativa que la'
quantitat esmentada ha estat íntegrament despesa i emprada per a la finalitat
indicada.

m. La DONATÀRIA s'obliga a fer figurar el nom i el logotip de la FUNDACIÓ
en lloc digne de la publicació, així com en tota publicitat que s'hi refereixi.

IV. La DONAfÀrue liurarà a la FUNDACIÓ un mínim de cinquanta

exemplars del llibre susdit.

V. La FUNDACIÓ podrà donar la publicitat que cregui oportuna del contingut
del present acord.

VI. En el cas que qualsevol de les operacions relacionades amb el present

conveni donés lloc a un impost complementari, correrà a càrrec de la
DONATÀRIA.

VII. Si en finalitzar I'any en curs, no s'hagués completat aquest projecte editorial
i sense que hi hagi cap acord alternatiu subscrit per les dues parts, la
DONATÀRIA estarà obligada a retornar la quantitat lliurada de 2.000 € ala
FUNDACIÓ.

Vm. Aquesta col'laboració està convinguda exclusivament i puntual per al

projecte pactat, sense que obligui cap altre dret ni expectativa, ni a favor de

les parts ni de tercers.

I per tal que així consti, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i la
data expressats a 1' encapçalament.
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