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ADDENDA AL coNVENr DE coopERAcró crENríncn ENTRE

LA UNIVERSITAT ROVIRA IVIRGITI I

L'rNsnrur cnrnû D,AReuEotocrA cûssrcn

REUNITS

D'una part, el senyor Francesc Xavier Crau Vidal, rector de la Universitat Rovira iVirgili(en
endavant URV), nomenat pel Decret 21812006, de 23 de maig (DOCC núm. 4641, de 25
de maig), que representa aquesta institució en virtut de les competències que preveu
l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de26 d'agost (DOCC núm.3963, de B

de setembre). La Universitat té el seu domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal
43003, Tarragona, i el seu CIF és Q-9350003-4.

I de l'altra, la senyora Isabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (en endavant, ICAC), en virtut del seu nomenament efectuat en sessió del Consell
de Direcció de l'lnstitut esmentat, del dia 7 d'octubre de 2006, i d'acord amb la delegació
de funcions del Consell, previstes als Estatuts, que li foren encarregades per aquest òrgan
directiu en la sessió anteriorment esmentada. L'lnstitut té el domicili a la plaça d'en
Rovellat, s/n, de Tarragona, i el seu CIF és S-4300033-J.

Les parts es reconeixen plena capacitat per efectuar aquest acte i

EXPOSEM

Primer. Que en data 19 de maig de 2006 es va signar el conveni de cooperació científica
entre la URV i l'ICAC, I'objectiu del qual és establir les condicions de la col'laboració entre
les institucions signatàries per impulsar programes iprojectes de recerca conjunts en l'àmbit
del coneixement de l'arqueologia i la cultura clàssiques, maximitzar el retorn de l'activitat
científica de I'ICAC a la comunitat universitària de la URV, assegurar que la recerca en
l'àmbit de coneixement de l'arqueologia i la cultura clàssiques es projecti en el Programa
Oficial de Postgrau en Arqueologia Clàssica i promoure la vinculació del personal docent i

investigador entre ambdues institucions.

Segon. Que l'apartat quart de la clàusula desena de l'esmentat conveni faculta la Comissió
de Seguiment per "proposar la modificació de les clàusules del conveni de cooperació".
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Tercer. Que en la reunió de la Comissió de Seguiment del conveni, celebrada l'1 d'agost de
2008, es va proposar la modificació del segon paràgraf de la clàusula novena del conveni i

les parts acorden Ia seva modificació.

ACORDEM

Primer. Modificar el segon paràgraf de la clàusula novena del conveni de cooperació
científica entre la URV i I'ICAC signat el 19 de maig de 2006, en els següents termes:

"La Comissió de seguiment prendrà els acords específics per a la distribució d'aquests
recursos. En els susdits acords es marcaran els objectius concrets a assolir i la temporalitat
de cadascuna de les accions a realitzar. L'ICAC podrà presentar els projectes fixats en

aquests acords específics a les diferents convocatòries competitives i a d'altres fonts de
finançament que cregui convenient per obtenir recursos addjcionals per a les actuacions.
Així mateix, I'lnstitut podrà destinar també recursos propis als esmentats projectes."

Segon. Aquest acord de modificació es regirà per aquest acord i, en tot allò que no es

contradigui, pel conveni signat en data 19 de maig de 2006.

l, en prova de conformitat, les parts signem aquest acord de modificació per duplicat, en el

IIoc i la data esmentats més avall.

Tarragona, 31 d'octubre de 2008
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lsabel Rodà de Llanza
Directora de I'ICAC
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