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Tarragona, 15 de novembre de 2013

REUNITS

D'una part, el Centre d'Estudis Marítims i d'Activitats del Port de Tarragona,
amb seu al moll de Costa, s/núm. de Tarragona, representada pel seu
president, el Sr. Josep Andreu i Figueras.

I d'altra part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (d'ara 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 2002. 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.

MANIFESTEN

\ l.- El Centre d'Estudis Marítims i d'Activitats del Port de Tarragona, ve
Vesenvolupant un seguit d'activitats per tal de promoure i potenciar el patrimoni

cultural i social de Tarragona amb la voluntat d'integrar el Port a la societat civil,

¡ en lo que s'ha vingut a denominar "relacions Port-Ciutat", afavorint la millora de
ü \ la seva imatge.
N

"uË ll.- L'ICAC és un centre de recerca públic en Arqueologia Clàssica creat per la
id Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del
JJ Consell lnteruniversitari de Catalunya, Té com a finalitat la recerca, la formació
1l avançada ila difusió de la civilizació icultura clàssiques.

'- L'lnstitut desenvolupa la seva tasca a partir de la col'laboració i les sinergies
l,

J mateix camp, amb I'objectiu d'esdevenir un referent científic internacional en
: aquest àmbit. Com a centre de recerca ha establert línies i programes

d'investigació a desenvolupar i es dotarà de personal investigador

lll.- En el funcionament de llurs respectives competències, d'ambdues Entitats,
per tal de possibilitar el correcte i més ampli desenvolupament dels seus
objectius, creuen oportú establir entre ambdues un conveni de col.laboració i

patrocini dirigit a potenciar les activitats culturals que organitza l'entitat.

lV.- Que ambdues parts, per mitjà de llurs representants, donen compte, a fi i a
efecte, de les consideracions oportunes.



CONVENEN

Primer. El Centre d'Estudis Marítims i d'Activitats del Port de Tarragona es
compromet a lliurar a I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, la quantitat de
MIL (1.000.-) Euros, en concepte de col'laboració amb I'edició del llibre
"Tarraco, Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana".

Segon. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet a fer constar la
imatge corporativa de I'Autoritat Portuària de Tarragona, com a Organisme
Col.laborador en els fulletons, cartells anunciadors i en qualsevol tipus de
publicitat o mitjà de difusió que s'emeti al respecte.

Tercer. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet a aportar, dins
dels terminis de vigència d'aquest conveni, les justificacions documentals de
les despeses finançades amb aquesta aportació.

Quart. Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins
al 31 de desembre de 2013.

Cinquè. Per a la decisió de totes les qüestions de litigi derivades del present
conveni, les parts es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de
Tarragona, renunciant a qualsevol altre fur que es pogués correspondre.

En prova de conformitat, després de llegit, i ratificant-se el seu contingut, el
signen ambdues parts per duplicat exemplar.

El representant de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

lsabel Rodà de Llanza
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Marítims i d'Activitats del Port de

Tarragona

€)ton de Tarragona
Centrc d'E¡t udl¡ M¡rltl¡ns
I d'Actlvlt¡ts

i, Fioueras
\\

t,-- t,-.

I c---.----'t -.Æ.
.-


