CONVENI ENTRE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA I L'INSTITUT CATALA
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D'UNA
SUBVENCIÓ PEN A LA PUBLIGACIÓ DE L'OBRA ''AGER TARRACONEÍVS/S.
Estudi del paisatge arqueològic a la dreta del riu Francolí "
Tarragona, 15 d'octubre de 2010

D'una banda I'll.lm. Sr. Josep Poblet i Tous, President de la Diputació de Tarragona,
que actua en nom i representació d'aquesta Corporació.

D'altra la Sra. lsabel Rodà de Llanza, Directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica, amb domicili a la Plaça Rovellat, s/n, 43003 de Tarragona, NIF 54300033J,
que actua en nom i representació de I'esmentada entitat.
Actuant com a fedatària la senyora M. Carme Reina
accidental de la Diputació de Tarragona.
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Reconeixent-se les parls el caràcter amb
suficients per a formalitzar el present conveni,

el què

i

Ripoll

,

secretària general

intervenen, poders

i

facultats

EXPOSEN:

Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre de recerca públic que té
com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilitzacio i cultura
'1.-

clàssiques.

2.- Que el territori de l'antiga Tarraco és notablement ric pel que fa a les restes
arqueològiques de I'antiguitat i és per aquest motiu que I'ICAC es va plantejar la
direcció i coordinació d'un ambiciós projecte d'investigació: "Ager Tarraconensis:
estudi del paisatge arqueològic antic a la dreta del riu Francolí", que s'ha dut a terme
entre els anys 2005 i2009 ique ha comptat amb la participació de reconeguts
investigadors de nombroses universitats i institucions científiques tant nacionals com
internacionals i, amb la col.laboració d'empreses i institucions, entre elles, la DiputaciÓ
de Tarragona. Durant e|2010 i el 20'11, I'ICAC publicarà aquesta recerca en diversos
volums, per la qual cosa demana la col laboració de la Diputació

3.- Que la Diputació de Tarragona col.labora amb les diferents entitats per a
possibilitar la realització d'activitats culturals amb la finalitat de contribuir al

desenvolupament i difusió de la cultura a les comarques de Tarragona, entre les que
es troba el suport a la investigació, i a l'edició d'obres, en especial aquelles que per la
seva magnitud i característiques, com en aquest cas, són un referent en el estudis
sobre el poblament de les nostres comarques en època clàssica.
Per tot això i per tal de regular la concessió d'una subvenció a I'esmentada entitat les
parts signants subscriuen el present conveni, d'acord amb les següents:

CLAUSULES:
Primera.- Objecte i finalitat
L'objecte d'aquest conveni, és regular la subvenció concedida per acord de la Junta de
de la Dioutació de data 24 de setembre de 2010 a I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica per a la publicació de l'obra " Ager Tarraconensis . Esfudi del
paisatge arqueologic a la dreta del riu Francolí ", durant els anys 2010 i 2011.

Govern

Segona.- Beneficiari
2.1 Requisits

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica ha acreditat documentalment, que està
legalment constituïda per Acord del Govern d ela Generalitat de Catalunya de 2 de
maig de 2000 i no es deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona, i que per
tant compleix el requisits que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
Subvencions i les Bases Generals de Subvencions de la Diputació, per a ser
beneficiaria d'una subvenció pública.

2.2 Obligacions

/--/

1.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica ha acreditat documentalment que està al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social,
mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent.

2.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet a adoptar les mesures de
difusió per a donar l'adequada publicitat al finançament públic de l'activitat objecte
d'aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió

d'aquesta activitat "amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona", juntament amb
el seu logotip, d'acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació

3.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica en el termini màxim d'un mes des de

la

notificació de la concessió ha de comunicar la seva acceptació expressa o renÚncia de
la subvenció, a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva
aplicació, si s'escau.

Tercera.- lmport i forma de pagament
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La Diputació de Tarragona subvencionarà a I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per
a la publicació de l'obra . "Ager Tarraconensrs . Esfudi del paisatge arqueològic a la
dreta det riu Francolí", la quantitat de 30.000,00 euros, de la partida2010-336-45300
del pressupost vigent
Aquesta quantitat serà abonada prèvia justificació de la subvenció tal com s'estableix a
la clàusula quarta d'aquest conveni.

Quarta.- Forma de Justificació i termini

La justificació d'aquesta subvenció es farà mitjançant la presentaciÓ, degudament
emplenat, de I'expedient de justificació de subvenciÓ de la Diputació.

S'haurà d'adjuntar també un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el
cas que s'hagi produït, on consti la participació de la Diputació en el seu finançament.

La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de la subvenció les factures
acreditatives de les despeses produÏdes corresponents al concepte pel qual s'ha rebut
la subvenció.
El termini màxim de presentació de la documentació de justificació serà com a màxim
fins a tres mesos des de la data de finalització de I'activitat subvencionada.

Cinquena.- Vigència
La vigència d'aquest conveni serà fins el 31 de desembre de 2011. sense possibilitat
de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita sens perjudici que la documentació de
justificació de la subvenció concedida es puguin realitzar durant el primer trimestre de
l'any 2012

Sisena.- Gontrol financer
Segons la base 22 de les Bases generals de subvencions de la Diputació i la Llei
38/2003, general de subvencions, el beneficiari té obligació de sotmetre's a les
actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança
d'aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la
devolució dels imports percebuts pel beneficiari.
Setena.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d'aplicació la Llei 38/2003, de'17 de
novembre, General de Subvencions, les Bases Generals de Subvencions de la
Diputació i les Bases d'Execució del Pressupost per a I'exercici corresponent i la
normativa aplicable de la Llei General Pressupostària, la Llei Règim Jurídic
Procediment Administratiu Comú, en matèria de procediment i el Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis de les Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a
la Llei general de Subvencions.
¡

En prova de conformitat se signen dos exemplars, del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l'encaocalament.

El President de la Diputació

La Directora de l'lnstitut
Català d'Arqueologia
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La Secretària General Acctal.
de la Diputació de Tarragona
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