
ADDENDA AL coNVENt DE coL'LABoRActó pER A LA GEsnó r EXEcucró oel
pRoJEcrE EsrtJDt DE tEs TERMES púeueues RoMANES DE ,Esso (Guissona,

La Segarra)

A Tarragona, el 9 de maig de 2008

REUNITS

D'una banda el Sr. Josep Cosconera i Carabassa, president del Patronat d'Arqueologia
de Guissona, que actua en nom irepresentació d'aquesta institució de la qual es
manifesta apte per a la signatura del present conveni en avocació de la competència
que, sobre la signatura de convenis, té delegada el director del Patronat,

D'altra banda la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta institució,

MANIFESTEN

l.- Que el dia 10 de novembre de 2004 van subscriure un conveni de col'laboració per
al projecte Estudide /es termes p(tbliques romanes de /esso (Guissona, La Segarra).

ll.- Que, atesos els resultats obtinguts en els treballs que s'estan realitzant, creuen
convenient ampliar les intervencions arqueològiques previstes en el marc del conveni
signat, anteriorment esmentat, d'acord amb els següents

PACTES

1.- Aquest acord és una addenda al conveni de col'laboració per a la gestió iexecució
del projecte Estudi de /es termes p(tbliques romanes de /esso (Guissona, La Segarra)
signat el dia 10 de novembre de 2004 entre el Patronat d'Arqueologia de Guissona i

I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

2.- L'objectiu d'aquesta addenda és la continuació de I'excavació de les termes
públiques de lesso procurant la seva delimitació pel cantó nord ioest.

3.- El pressupost previst és de 48.000 € il'assumiran a parts iguals les institucions
signants. Abans del 31 de desembre de 2008 i d'acord amb el conveni subscrit, el
Patronat d'Arqueologia de Guissona aportarà a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
la quantitat de 24.000 € perquè aquest darrer dugui a terme la gestió del conjunt de
I'actuació. A més a més, I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica assumeix les despeses
d'estructura (overhead) que esdevinguin.

4.- Aquesta addenda no modifica en cap aspecte la resta de pactes subscrits en el
Conveni de col'laboració en el oual es sustenta.
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