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CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR,
L'tNSTtrur D'EsruDrs cATALANs r L'rNSTrrur cATAtÀ o'RneuEoLoctA

crÀsslcA pER A LA puBLlcActó oel LLTBRE:

Felix úurissa. La vil.la romana dels Ametllers i el seu fundus (fossa de Mar)

Barcelona, el dia 14 d'octubre de 2010

COMPAREIXEN

D'una part, la senyora lmma Colom i Canal, en la seva condició d'alcaldessa de
l'Ajuntament de Tossa de Mar, en representació d'aquesta institució, que té I'adreça
a Tossa de Mar (CP 17320), carrer de I'Església,4,i que té el CIF P-1721500-E;

De l'altra, el senyor Salvador Giner de San Julián, president de l'lnstitut d'Estudis
Catalans (d'ara endavant, IEC), en representació d'aquesta institució, que té l'adreça
a Barcelona (CP 08001), carrer del Carme, 47 , i que té el CIF G-08674327 .

I de l'altra, la senyora lsabel Rodà de llanza, directora de l'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 a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-
4300033-J.

Les parts estan facultades i tenen poders suficients per a subscriure aquest
document i es reconeixen mútuament la capacitat per a fer-ho; per la qual cosa
acorden dur a terme la coedició d'un llibre, d'acord amb els següents

PACTES

Primer. És de I'interès per les parts col'laborar en I'edició de l'obra Felix Turissa.
La vil'la romana dels Ametllers iel seu fundus (fossa de Mar), de Josep M. Nolla i

Lluís Palahí.

A més, les institucions signants del conveni convenen que el Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,-que ha expressat a l'ICAC
la voluntat de col.laborar econòmicament en l'edició de l'obra en igualtat de
condicions que la resta d'institucions-, hi figuri amb els mateixos drets que la resta
de parts del conveni.
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Segon. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica s'encarregarà de I'edició i la
producció de l'obra.

Tercer. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica també s'encarregarà de subscriure
el contracte corresponent amb els autors i, si s'escau, amb altres titulars de la
propietat intel'lectual, iassumeix les conseqüències que en derivin de manera
exclusiva, en especial pel que fa a la meritació i al pagament dels drets d'autoria
corresponents. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica exonera al Departament de
Cultura iMitjans de Comunicació, I'Ajuntament de Tossa de Mar ia I'lnstitut
d'Estudis Catalans de qualsevol càrrega pecuniària que pugui derivar contra l'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica en favor de tercers amb motiu d'accions, reclamacions
o conflictes derivats de l'incompliment d'aquestes obligacions i manifestacions.

Quart. Es farà una edició de 1.000 exemplars i la publicació s'inclourà en la
col'lecció Documenta, amb les característiques tècniques pròpies de la col.lecció.

Cinquè. L'obra portarà el copyright de les entitats editores, dels autors i d'altres
titulars de la propietat intel.lectual, si s'escau.

No obstant això, s'estableix expressament que durant els nou primers mesos de
publicació, qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o
transformació d'aquesta obra només es podrà fer tenint l'autorització dels seus
titulars, amb les excepcions previstes per la llei. A partir del desè mes de publicació,
aquest llibre està subjecte -llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les
fotografies o en altres il'lustracions- a una llicència Reconeixement-No comercial-
Sense obra derivadq 3.0 de Creative Commons (el text complet de la qual es pot
consultar a mmons.oro/li ). Així doncs,
s'autoritza al públic þn general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que
se'n reconegui l'a i les entitats que han publicat l'obra i no se'n faci un ús
comercial, ni lucrati{, ni cap obra derivada.

^/Sisè. La previsió inicial del pressupost de tota l'edició és de 20.876,49 €. (sense
l'lVA). El tiratge serà de 1.000 exemplars iel preu de venda al públic (PVP) serà de
48 €.

Setè. L'Ajuntament de Tossa de Mar il'lnstitut d'Estudis Catalans abonaran a
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica la quantitat de 4.340 euros cadascuna, prèvia
presentació per part d'aquest a cada entitat de la factura corresponent per un import
de 4.340 €, més lVA, que els serà emesa un cop els hi hagin tramès els exemplars
de la publicació que els hi corresponen, tal com s'estableix en el pacte vuitè.

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica completarà les despeses de l'edició fins a
cobrir el pressupost definitiu de l'obra, amb la seva participació i la que obtingui del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Vuitè. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica lliurarà a cadascuna de les quatre
institucions coeditores 195 exemplars de l'obra. També es lliuraran 20 exemplars no
venals per als autors, d'acord amb el que estableixi el contracte d'edició. La resta de
I'edició serà distribuïda per l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, amb l'encàrrec
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de portar a terme les tasques de promoció, publicitat i màrqueting que siguin
necessàries per a la difusió de l'obra, molt especialment entre els ambients científics
nacionals i internacionals dedicats a l'arqueologia clàssica.

Novè. Una vegada exhaurida I'edició, s'haurà de decidir de comú acord si cal
reeditar-la i en quines condicions.

Desè. Aquest Conveni té una durada màxima de dos anys a partir de la data de
signatura o bé quedarà resolt quan s'hagi publicat i distribuït el llibre que és objecte
del conveni.

Onzè. Malgrat la vigència establerta pel pacte desè, és causa de resolució d'aquest
Conveni el mutu acord, l'incompliment total o parcial dels pactes, la impossibilitat de
complir les activitats descrites i les altres causes establertes legalment.

Dotzè. Es podrà constituir una comissió de seguiment de l'evolució del Conveni,
qual s'encarregarà de tractar qualsevol assumpte relacionat amb
desenvolupament de l'objecte d'aquest Conveni.

Tretzè. Aquesta Comissió, en el cas que es constitueixi, estarà integrada de
manera paritària per representants de l'Ajuntament de Tossa de Mar, l'lnstitut
d'Estudis Catalans i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i s'han de reunir de la
manera i en els terminis que ella determini.

Catorzè. El llibre tindrà ISBN de I'ICAC i el fet que sigui una edició de les quatre
institucions quedarà reflectit a la pàgina de crèdits, en el copyright i a la
contracoberta.

El text de la pàgina de crèdits serà:

@ Josep M. Nolla i Lluís Palahí, 2010
@ Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tossa de Mar, lnstitut d'Estudis Catalans
i lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, per aquesta edició.

Primera edició: desembre del 2010.

Aquesta publicació està subjecta -llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les
fotografies o en altres il.lustracions- a una llicència Reconeixement - No comercial -
Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons (el text complet de la qual es pot
consultar a http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca), a partir del
desè més de l'edició del llibre. Així doncs, s'autoritza al públic en general a
reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i les
entitats que la publiquen i no se'n faci un ús comercial, ni lucratiu, ni cap obra
derivada.

Aquest treball el publiquen el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
l'Ajuntament de Tossa de Mar, l'lnstitut d'Estudis Catalans il'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica.
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A la contracoberta hi figuraran els logotips de les quatre institucions, en ordre
protocol'lari i disposats horitzontalment a la mateixa alçada i mida.

Quinzè. La presentació pública de la publicació es farà de mutu acord entre les
institucions signatàries.

Setzè. Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què
tenen accés o que són objecte de cessió en el marc d'aplicació d'aquest Conveni de
col'laboració de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Ia normativa que la
desenvolupa.

Dissetè. Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència
que pugui sorgir sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució
amistosa, I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el
coneixement dels eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en l'execució o
interpretació del present conveni.

l, com a prova de conformitat, les tres parts signen aquest Conveni de coedició, en
exemplar triplicat.

G*
Salvador Giner de San Julián
President de l'lnstitut
d'Estudis Catalans

lmma Colom i Canal
Alcaldessa de l'Ajuntament
de Tossa de Mar
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lsabel Rodà de Llanza
Directora de l'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica


