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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL
I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

Calafell, 16 de novembre de 2004

REUNITS:
D'una part, l'Excm. Sr. Joan Maria Triadó i Juan, Alcalde de l'Ajuntament de Calafell.

I

de l'altra, el Dr. Josep Guitart

i

Duran, director de l'Institut Català d'Arqueologia

Clàssica

ACTUEN:

El primer en nom i representació de l'Ajuntament de Calafell

i el segon, en nom i

representació de l'Institut Català d' Arqueologia Clàssica.

E)(POSEN:

PRIMER.- Que l'Ajuntament de Calafell, a través del Patronat Castell de Calafell, té
cura de la recerca, conservació, protecció i difusió dels jaciments arqueològics que es
troben dins el seu terme municipal, entre els quals es troba la Ciutadella Ibèrica.
SEGON.- Que l'Ajuntament de Calafell, a través del Patronat Castell de Calafell,
realitzauna Taula Rodona amb periodicitat bianual dedicada al món ibèric.
TERCER.- Que, fruit dels interessos esmentats en els punts anteriors, I'Ajuntament de
Calafell, a través del Patronat Castell de Calafell, va fïrmar un conveni amb la
Universitat de Barcelona l' any 2000.

QUART.- Que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssic4 que l'any 2004 ha signat un
conveni marc amb la Universitat de Barcelona, manifesta la voluntat d'arribar a un
acord específic amb aquesta institució per tal de desenvolupar els projectes de recerca i
difusió esmentats.

CINQUÈ.- Que I'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, através del seu programa de
recerca Formació i desenvolupament de les societats complexes q la protohistòria
catalana, té la voluntat de col'laborar on els treballs de recerca i difusió del jaciment de
la Ciutadella Ibèrica de Calafell, mitlançarrt I'edició de diverses publicacions
monogràfi ques sobre I'esmentat jaciment.

SISE.- Que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica té, la voluntat de col'laborar en
l'organització de les Taules Rodones dedicades al món ibèric que se celebren a Calafell
de forma bianual.

I, posades d'acord ambdues parts, subscriuen el present conveni, que

es regirà per les

següents

CLÀUSULES:

PRIMERA.- L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica participarà en la recerca sobre la
Ciutadella Ibèrica de Calafell a través del programa Formacio i desenvolupament de les
societats complexes a la protohistòria catalana, del personal investigador de I'Institut
adscrit a I'esmentat programa i de la infrastructura i equipament del centre.
SEGONA.- L'Ajuntament de Calafell, a través del Patronat Castell de Calafell,
facilitarà als investigadors de I'Institut Català d'Arqueologia Clàssica l'accés amb
finalitat de recerca ala Citúadella Ibèrica de Calafell.
TERCERA.- L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica participarà en la coordinació i
edició dels diversos estudis que puguin donar lloc a les publicacions monogràfiques
sobre la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
QUARTA.- L'Ajuntament de Calafell, junt amb les altres institucions que participin en
el projecte de recerca sobre la Ciutadella Ibèrica de Calafell, podran també participar en
l'edició de les esmentades publicacions monogràfiques sobre el jaciment.
CINQUENA.- L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica participarà en l'organitzacií de
les Taules Rodones sobre el món ibèric.

SISENA.- Per al desenvolupament i seguiment del present acord es constitueix una
comissió, que estarà formada per dues persones de cada institució, i que es reunirà com
a mínim amb una periodicitat semestral.
SETENA.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i per un
període de tres anys, renovables automàticament si cap de les parts el denuncia amb tres
mesos d'antelació.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest acord per duplicat
esmentat s a

l'

en el lloc

i

data

encap çalament.

L'Alcalde

Maria Triadó i Juan

Guitart i Duran

