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coNVENr MARc DE coL.LABoRAcró erurne I'ÀREA DE pATRrMoNr DE
L'AJUNTAMENT DE TARRAGoNA r L'rNSTrrur cATAtÀ o'RReuEoLoctA
clÀsslce pER A LA GESTTÓ oel MED project.

A Tarragona, abril de 2010

REUNITS

D'una part, la Sra. Rosa M. Rossell i Rigau, Tinent d'Alcalde coordinadora de
l'Area de Cultura, patrimoni i ensenyament, en nom i representació de
l'Ajuntament de Tarragona, amþ seu a la Plaça de la Font, núm. 1, de
Tarragona, actuant per delegació de l'Alcaldia

La Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb
les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11

d'abril de 2002, amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF
-4300033-J. (En endavant ICAC)

En representació que ostenten ambdues, es reconeixen capacitat legal per a
aque cteiatal efecte,

MANIFESTEN

1.- Que l'Ajuntament de Tarragona participa en el MED Project anomenat
C.U.L.T.U.R.E. a través de la seva Area de patrimoni.

2.- Que aquest projecte està liderat per la Regió Campania i en formen part com
a partners:

- La provincia de Ferrara (l)
- El municipi de Pisa (l)
- La regió de Múrcia (E)
- La ciutat de Tarragona (E)
- La província de Córdoba (E)
- El municipi de Corfu (G)
- El municipi de Rhodes (G)

3.- Que l'lnstitut 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 lnteruniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la
recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

CONVENEN
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Primer: L'Ajuntament de Tarragona
gestió del programa C.U.L.T.U.R.E
Urbains Equilibrés)
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i l'ICAC col.laboraran en l'organització i

(Cités Unesco Laboratoires de Territoires

Segon: Aquesta col.laboració consistirà en la participació conjunta en
l'elaboració dels diferents components del projecte, especialment el component
5 del què n'és coordinador I'Ajuntament de Tarragona juntament amb la Regió
de Còrdoba i que és del literal seguent: "Setting up of a strategy and
development implementing innovative cultural services to increase territorial
economic attractiveness" d'acord amb les directrius del Lead Partner. La
concreció específica i de les despeses econòmiques corresponents d'aquesta
col.laboració es durà a terme mitjançant les propostes tècniques que es facin en
el desenvolupament del projecte i seran aprovades prèviament per les parts
conveniants.

DISPOSICIONS GENERALS

Primera.- L'incompliment total o parcial de qualsevol dels compromisos anteriors
constituirà causa determinant de la rescissió del present conveni.

Segona.- La vigència d'aquest conveni serà la mateixa que la durada del
projecte C.U.L.T.U.R.E. Cités Unesco Laboratoires de Territoires Urbains
Equilibrés - lG-MED08-46 / C.U.L.T.U.R.E.

Tercera.- Aquest conveni té caràcter administratiu i les parts es sotmeten a la
competència a Tarragona.
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lsabel Rodà de Llanza

sa administrativa amb

Tinent d'Al de Patrimoni


