
CoNVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA UÚTU¡,

CATALANA I L'INSTITUT CATALÀ D,ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

A Tarragona, 31 d'octubre de 2016.

REUNITS

D'una part, els Sr. Joan Josep Marca Torrents, com a patró president, en nom i
representació de la FUNDACIÓ PzuVADA tr¿ÚfUA CATALANA, amb domicili a

aquesta ciutat, Rambla Nova, 56, amb NIF núm. G-43782416, d'ata en endavant

FTINDACIÓ.

I de I'altra, el Dr. Joan Gómez Pallarès, en representació legal de I'INSTITUT

CATALÀ D'AReUEOLOGIA CLÀSICA (ICAC), amb NIF S-4300033-J, i domicili a

Tarragona, plaça Rovellat sln, d'ara en endavant DONATAzu.

tal com actuen, amb reconeixement i acceptació recíprocs de la capacitat suficient per

la formalització del present document,

I

MANIFESTEN

a) Que I'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, és un centre públic de recerca creat

per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la

participació del Consell Interuniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la

recerca, la formació avançadai la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

b) Que la Fundació Privada Mútua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre, que

té per objectiu promoure i fomentar el conreu i difusió de la cultura i les arts

amb el desplegament d'activitats socials, benèfiques, ecològiques, polítiques,

econòmiques, jurídiques, docents, filantròpiques, d'estudi científic i, en general,

aptes per a llur desenvolupament; i també col'laborant-t'hi i guardonant-les.

c) Que la FUNDACIÓ, com a Entitat creadora, organitzadora i patrocinadora

principal d'un Congrés Biennal d'Arqueologia a Tarragona, d'acord amb els

estatuts que la regeixen i dins la normativalegal, ha pres la iniciativa de portar-

lo endavant per al futur, amb el suport d'un Comitè Científic, el qual considera

que s'avé plenament amb els objectius socials.

d) Que el DONATARI, dintre dels seus objectius arqueològics, forma part de

l'esmentat Comitè Científic que ha de preparar I'organització dels successius

congressos d'arqueologia que es desenvolupen a Tarragona amb periodicitat

biennal,

en virtut d'allò manifestat, les dues parts

CONVENEN:

I. La FIINDACIÓ lliurarà a la DONAfÀruA la quantitat de ONZE MIL
EUROS (11.000), que ingressarà al compte corrent núm. ES68 2100 3011

3622 0036 0230, per tal d'ajudar a sufragar el cost per a tot l'any en curs



2016 d'acord amb la carga de treball (que es detalla en document adjunt) per

el manteniment de la secretaria del susdit Congrés, inclòs el personal

necessari.

III. El DONATARI trametrà en el seu moment a la FUNDACIÓ carta

acreditativa que la quantitat lliurada ha estat íntegrament despesa i emprada

per a la finalitat indicada.

il. Tant la FLTNDACIÓ com el DONATARI podran donar la publicitat que

creguin oportuna del contingut dels presents acords.

1y. En el cas que qualsevol de les operacions relacionades amb el present

conveni donés lloc a un impost complementari, correrà a càrrec del

DONATARI.
V. Les funcions de la secretaria seran les pròpies de I'organització del tercer

congrés TARRACO BIENNAL.
VI. Aquesta col.laboració està convinguda exclusivament i puntual per al

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

les parts ni de tercers. Per al cas de continuar amb l'organització de nous

congressos, com és la vocació d'aquesta iniciativa, es signaria un nou

conveni.

VII. Aquest conveni obeeix a l'acord d'aprovació adoptat pel Patronat de la

FUNDACIÓ en la coresponent sessió.

VIII. Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment

d'aquest conveni marc seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord

no fos possible, les parts es comprometen a la mediació abans d'iniciar
qualsevol reclamació davarÍ" la jurisdicció que pertoqui'

1)(. El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos

a la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques i a la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic

i de procediment de les administracions públiques a Catahtnya i queda

exclòs del Reial Decret Legislatiu 3l20ll, de 14 de novembre, pel qual

s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic d'acord amb

l'article 4.1.c.

X. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una

durada del temps que requereixi el compliment dels objectius fixats.

I per tal que així consti, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i la

data expressats a I' encapçalament.
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