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. il"õriíåLill'rii",.i".io'nar de catarunya iurCl r"" uda pel Parlament de

f aluny" ;;;''Lrei ì1ttge¡ I'i;""tlb-l':'"t:ò:,lp^n-,^rìndo" ='.,1"::fJilti!'"i

a'i "altra part, el Prof. Dr' Per9,A]1v"^oi.^,T:?:]' ,Î?,1ÎT.:representacil;:irilititJ
d'octubre, amb

gno"rÍ,l",iitå Ëär""rona, carrer rmmacutada 22 i ctF G-61737409. Està desudament
r--- r- ôr.ì^ôr

( i#fr;lt"i pãr acord del Patronat Uniiversitari de 1 de desembre de 2009'

--Ë;
/ Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per aquest acte i

Tarragona, 19 de febrer de 2015

REUNITS

D,unabandaelProf'Dr.JoanGómezPallarès,directordel'lnstitutCatalà
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat'

d,acord amb el szu cerrec i a'mb t"tîn"ions que li foir n delegades pel Consell de

Direcció de Irnstiiut amb data d,tt ã'aurir ¿e zooz. L'rnstitut és un consorci integrat

per la Generalitat de C vira i Virgili i el Consell

lnteruniversitari de Catalu overn de la Generalitat de

Catalunya, de 2de maig d e 19 de maig)' amb domicili

social a Tarragona (4a0õs), S-4300033-J'

EXPOSEN

Clàssica és un centre públic de recerca

la Universitat Rovira i Virgili' amb la

e Catalunya, que té com a finalitat la

la civilització i cultura clàssiques'

dicti en matèria de recerca'

Segon.QuelaUniversitatlnternacionaldeCatalunyaésunainstitucióprivadadocent
que, segons els seus estatuts, té, entre unes altres, les segitents finalitats

f undacionals:

a) lmpartir ensenyaments per a l'actualització dels coneixements' l'especialització i el

perfeccionament Professional'

cONVENI ESPEc¡F¡c DE cOL'LABORAcIÓ ENTRE L'INSTITUT cATALÀ

D'ARQUEOLOGIA ðU¡SJICÁ i IN Uru¡VERSITAT INTERNACIONAL DE

CATALUNYA

b) Desenvolupar la recerca científica a les diferents àrees del saber per contribuir

progrés científic i tecnològic; atavorii la qualitat de la tasca docent i ajudar a

formació de joves investigadors'

al
la
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Tercer. Que el 22 de juliol de 2008, I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, la
Fundació Privada de I'Hospital Universitari Joan XXlll i la Universitat lnternacional de
Catalunya van signar un conveni específic de col'laboració amb I'objectiu d'establir
els termes de cooperació en el projecte de recerca Estudi de I'Area funerària orienlal
de Tàrraco.

A banda de I'estudi interdisciplinari de l'àrea funerària d'època romana des de la
vessant arqueològica, paleopatològica i etnogràfica, referenciada anteriorment, es
pretenia impulsar la realització de la tesi doctoral de la Sra. Maria Teresa Salagaray
Garcia titulada Estudio antropológico dental, patologia, morfologia y odontometría de
una muestra de la poblacion romana de la capital de la provincia Hispania
Citerior(Tarraco-Tarragona). Sig/os l-l I I dC.

Quart. Atès que el conveni anteriorment esmentat ha quedat sense efectes al haver
ultrapassat els tres anys, les parts creuen convenient formalitzar el present
document.

Cinquè. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la

Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i

el procediment administratiu comú i en la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i

de procediment de les administracions públiques a Catalunya, ambdues parts es
reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest document i acorden les
següents

CLÀUSULES

l. L'objecte del present conveni específic és la col'laboració entre I'ICAC ila UIC en
I'estudi de l'àrea funerària oriental de Tàrraco. Aquest projecte preveu I'estudi
interdisciplinari d'aquesta àrea funerària d'època romana des de la vessant
arqueològica, la paleopatològica i I'etnogràfica.

2. La UIC impulsarà la realització de la tesi doctoral de la Sra. Maria Teresa
Salagaray Garcia Patología, mortobgía y odontometría de una muestra de la
población romana de la capital de la provincia Hispania Citerior (Tarraco-Tarragona).
Sþ/os l-V dC

3. L'ICAC facilitarà els recursos logístics que siguin menester per a I'estudi
odontològic de les restes òssies i la UlC, per la seva part, prestarà assessorament
científic pel projecte i oferirà la seva seu per la presentació o lectura de la tesi
doctoral.

4. Els responsables i coordinadors d'aquest projecte específic seran el Dr. Josep
Maria Macias Solé, investigador de I'ICAC i el Dr. Rufino Bueno Martínez,
investigador de la UlC. Aquests, establiran de comú acord els mecanismes que
considerin adequats per a fer el seguiment d'aquest projecte.

5. Ambdues institucions promouran reunions científiques en el marc de I'objecte
d'aquest conveni i de la redacció de la tesi doctoral esmentada.

6. L'autoria d'aquest projecte correspon, per sepatat, a cada una de les institucions i

investigadors que hi participin, però tots ells es comprometen a cercar, un cop
finalitzi el projecte, fórmules d'edició conjunta dels resultats d'aquesta recerca.

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



g. Les qüestions litigioses, que puguin sorgir en la interpretació i el compliment

d,rquest conveni espécífic, seran resóltes per acord d,e les parts i, si aquest acord no
fos possible, aquestes es comprometen a la mediació abans d'iniciar qualsevo I

reclamació davant la jurisdicció que pertoqui'

g.Aquest conveni especffic entrarà en vigor en el moment d'ésser signat itindrà una

durada de tres 
"ny, 

i"novables automàtiðament si cap de les parts no ho comunica a
I'altra per escrit amb sis mesos d'antelació'

l, com a prova de conformitat,
esmentats a I'encaPçalament'

signen el present conveni per duplicat en data i lloc

Clàssica

Director
I nstitut Català d'Arqueologia Clàssica

Joan Gómez Pal

Universitat lnternacional de Catalunya


