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PROTOCOL D'ACTUACIO ENTRE L'INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA
CLÀSSICA I LA UNIVERSITAT ROVIRA IVIRGILI

Tarragona, 1 de març de 2011

REUNITS

D'una part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (en endavant, 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 20Q2. L'lnstitut és un consorci creat
per I'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000
(DOGC núm. 3143, de 19 de maig), amb domicili social a Tarragona, plaça d'en
Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

D'altra part, el Dr. Jordi Diloli Fons amb DNI 40923747-P, professor agregat del
Departament d'Història i Història de I'Art de la Universitat Rovira i Virgili en el
seu nom i representació i a tal efecte,

MANIFESTEN

PRIMER.- 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 i,

entre d'altres, el programa específic d'Arqueologia Grega.

SEGON.- Que la Universitat Rovira i Virgili a través del Departament d'Història i

d'Història de I'Art, en el marc del projecte Anàlisi històrica i arqueològica de
I'evolució urbana de la ciutat de Tortosa des de la seya fundació fins a
I'antiguitat tardana, coordinat pel Dr. Jordi Diloli Fons, ha realitzat diverses
excavacions a la ciutat de Tortosa.

TERCER.- Atès que les diverses intervencions arqueològiques han aportat una
quantitat de materials de gran interès d'estudi, el professor Jordi Diloli Fons
proposa encarregar I'anàlisi dels materials arqueològics d'època romana, fruit
de les excavacions del c/ Sant Felip Neri, del c/ Montcada i al solar dels Jutjats
a l'investigador de I'ICAC el Dr. Ramon Járrega.

QUART.- Per tot el que s'ha expressat fins ara i mentre no s'aprovi el conveni
de col'laboració corresponent, s'acorda el següent protocol d'actuació:

ACORDS

PRIMER.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, a través del Dr. Ramon
Járrega i Domínguez, es farà càrrec de I'estudi i documentació dels materials
ceràmics d'època romana trobats a les excavacions arqueològiques dutes a
terme per la Universitat Rovira i Virgili al c/ Sant Felip Neri, al c/ Montcada i al
solar dels Jutjats de Tortosa.



SEGON.- En la mesura que sigui necessari, el Dr. Jordi Diloli Fons, coordinador
del susdit projecte, dipositarà temporalment a l'ICAC els materials ceràmics
d'època romana trobats a les excavacions esmentades anteriorment per al seu
estudi i anàlisi. Després es farà càrrec de la retirada del dipòsit.

TERCER.- Els estudis es realitzaran durant l'any 2011.

QUART.- En la difusió dels resultats científics d'aquest estudi s'haurà de fer
constar expressament la participació de les dues parts que signen aquest
protocol. Ambdues parts prendran les mesures necessàries per a la difusió dels
resultats científics del projecte.

La propietat intel'lectual dels resultats, que es generin, serà conjunta de la URV
i l'ICAC i els drets d'autoria correspondran al Dr. Ramon Járrega i al director o
directors de les intervencions arqueològiques que han provelt els materials
ceràmics que s'estudien amb aquest protocol.

La documentació que es derivi de les activitats realitzades en el marc d'aquest
protocol serà dipositada a cadascuna de les institucions signants.

CINQUÈ.- Cadascuna de les parts es farà càrrec de les despeses que li

correspongui en el marc dels compromisos presos en aquest protocol.

l, per a que consti, es signa aquest protocol d'actuació per duplicat en la data i

el lloc esmentats a I'encapçalament.

l=r.=r=

\ç--*-( itt=LCACa
¿ lnst¡tul Català

d'Arqueologia Clåss¡ca

lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Glàssica

Jordi Diloli i Fons
Professor i coordinador del projecte
recerca
Univesitat Rovira i Virgili


