
ADDENDA AL CONVENI DE COL'LABORAGIÓ ENTRE BASF I L'INSTITUT CATALÀ
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA DE 28 DE GENER DE 2OI4

Tarragona, 16 de març de 2015

REUNITS

D'una banda, BASF S.L.U. Societat Unipersonal, (D'ara endavant BASF), amb domicili social a
Barcelona, carrer Can Ràbia 3-5, que actua representada en aquest acte per la Sra. Anne Berg, amb
DNI número Y-3123493-S, iel Sr. Antoni Torà Ricart amb DNI número 46806618-P, en qualitat
d'apoderats i mancomunats en la mateixa.

D'altra banda, el Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, director 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'abrtl de 2002. L'lnstitut és un consorci
integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i el Consell lnteruniversitari de
Catalunya, creat per l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC
núm. 3'143, de 19 de maig), amb domicili social a Tarragona (43003); Plaça d'en Rovellat s/n iClF S-
4300033-J. L'ICAC té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre de
CERCA, ili és d'aplicació el règim jurídic establert al capítol lV del tftol ll de la Llei 712011, del27 de
juliol, de mesures fiscals ifinanceres, la disposició addicional vuitena d'aquesta Llei, ila resta de
normativa específica que la Generalitat dicti en matèria de recerca.

Les parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar la present addenda i a tal efecte exposen els
seg üents

ANTECEDENTS

Primer. Que el dia 28 de gener de 2014 ambdues parts varen signar un conveni especffic pel qual
s'establien els termes de cooperació per la col laboració en I'edició del llibre Tarraco, Arquitectura y
urbanismo de una capital provincial romana ll.

Segon. Que a la clàusula quarta del conveni anteriorment referenciat es fa constar que la vigència de
l'acord finalitza el dia 31 de desembre de 2014.

Tercer. Que atès que no ha estat possible finalitzar la publicació abans del 31 de desembre, les parts
creuen convenient signar una addenda per tal d'ampliar el termini del conveni citat

Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest document i acorden la
seg üent

CLÀUSULA

Única. Per tal de finalitzar I'edició de la publicació Tarraco, Arquitectura y urbanismo de una capital
provincial romana //, ambdues parts acorden ampliar la vigència del conveni anteriorment esmentat
fins el dia 31 de desembre de 20'15.

l, com a prova de conformitat, signen la present addenda per duplicat en la data iel lloc esmentats a
l'encapçalament
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