
coNVENr DE coL.LABoRACIó ENTRE LA FUNDACTó pRrvADA vrúru,t
CATALANA I L'TNSTITUT car¿.r,À D'AReuEoLocrA cr,Àssrc¡.

REUNITS

A Tarragona,9 de març de 2016.

D'una part, els Srs. Joan Josep Marca Torrents, amb DNI 39620387N, com a patró
president, i Ramon Manugat Cuyàs, amb DNI 37989417H. com apatró portaveu de la
comissió de cultura, ambdós en nom i representació de la FUNDACIÓ PRIVADA
UÚfUn CATALANA, amb domicili a aquesta ciutat, Rambla Nova, 56, amb NIF
núm. G-43782416,d'ara en endavant FTINDACIÓ.

I, d'una altra, el Sr. Joan Gómez Pallarès, amb DNI 36967734-H, en representació legal
de I'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSICA, amb NIF S-4300033-J, i
domicili a T arcagona, plaça Rovellat s I n, d' ar a en 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 l'efecte

MANIFESTEN

a) Que la DONATÀKA, en tant que entitat impulsora de la recerca arqueològica,
ha programat de prosseguir les prospeccions iniciades a l'entorn de les restes

d'un campament militar cartaginès a la rodalia de Valls, vistos els bons resultats

dels treballs fets fins ara.

b) Que tot i el valor científic de la recerca programada, el context actual de

dificultats pressupostàries en fan molt problemàtic el finançament del projecte i,
en conseqüència, la DONATÀHA ha demanat a la FUNDACIÓ suport

econòmic per a poder desenvolupar l'esmentada activitat.
c) Que la Comissió de Cultura de la FUNDACIO, ha informat favorablement

l'oportunitat de donar suport al projecte susdit, en considerar que compleix amb

els criteris de qualitat exigibles i que està d'acord amb els objectius estatutaris.

d) Que tenint en compte, tant la petició de la DONATÀRIA com I'informe
favorable de la seva Comissió de Cultura, la FTINDACIÓ, dins la nonna legal i
la seva legalitat estatutària, va acordar, en reunió del Patronat del dia 25 de

febrer de 2076, destinar un ajut econòmic de 2.500 € per al desenvolupament de

I'activitat susdita.

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



II.

il.

IV.

I.

vII.

CON\rENEN

La FIINDACIÓ lliurarà a la DONATÀHA la quantitat de DOS MIL
CINC-CENTS EURos (2.500 €), que ingressarà al seu compte corrent núm.
ES68 2100 3011 3622 0036 0230 en concepte d'ajut per tal que pugui
realitzar el projecte susdit.

La DoNATÀruA s'obliga a fer figurar el nom i el logotip de la FITNDACIó
en tota mena de publicitat impresa referida a l'activitat susdita, i a trametre-li
dos exemplars de cada.

La FUNDACIÓ podrà donar la publicitat que cregui oportuna del contingut
dels presents acords.

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

En el cas que qualsevol de les operacions relacionades amb el present
conveni donés lloc a un impost complementari, conerà a càrrec de la
DONATÀRIA.
si transcorregut l'any en curs 2016, no s'hagués portat a terme el projecte
susdit, ni tampoc s'hagués arribat a un acord de substitució signat per
ambdues parts, la DoNATÀrun estarà obligada a retomar f import de I'ajut
lliurat de 2.500 € aIaFUNDACIÓ.
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.

V.

VI.

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

FUNDACIÓ PNTVAIA

VTÚTUA CATALANA

INSTITUT CATALÀ

D'ARQU

EI

Joan Josep Marca Torrents Ramon Marrugat Cuyàs Joan Gómez Pallarès


