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d'octubre de2002

REUNITS
D'Una banda el Sr. Josep Guitart i Duran, amb DNI :38'712.798.4

D'Altra banda el Dr. Lluís Arola i Ferrer, amb DNI: 39.642.182A

ACTUEN
Duran en nom i representació del Consorci Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (en endavant ICAC), en virtut del seu càrrec com a Director de
l'esmentada entitat. amb NIF S 4300033 J i domicili al cl Escorxador s/n, 43003 de
Tarragona, i d'acord amb la delegació rebuda del Consell de direcció de I'Institut.

El Sr. Josep Guitart i

El Dr. Lluís Arola i Ferrer en nom i representació de la Universitat Rovira i Virgili (en
endavant URV), en virlut del seu càrrec com a rector de I'esmentada universitat, amb
NIF Q-9350003-A i domicili al c/Escorxador s/n, 43003 de Tarragona.
EXPOSEN
Primer.- Que I'ICAC és un consorci creat per la Generalitat de Catalunyaila Universitat
Rovira i Virgili, responent a la necessitat de disposar d'una entitat dedicada a la recerca,
la formació avançada i la difusió dels estudis d'arqueologia clàssica, atesa la seva llarga
tradició a Catalunya, conseqüència de la notable riquesa de restes arqueològiques i
jaciments al nostre territori.
Segon.- Que s'ha considerat la rellevància de la ubicació de I'ICAC a Tarragona així
com la seva futura possible adscripció com a Institut Universitari a la URV, atesa
I'envergadura del patrimoni arqueològic present a Tarragona, i de la tradició en la
impartició d'aquests estudis per part de la URV.

Tercer.- Que mitjançant acord de la Comissió de govern de I'Ajuntament de Tanagona,
en sessió ordinària de data 10 de maig de 1996, el Consistori Municipal va cedir a la
URV I'edifici conegut com "Antic Mercat del Fórum" per tal d'ubicar-hi equipament i
serveis universitaris.

i la URV varen signar un convenl
Quart.- Que posteriorment I'Ajuntament de Tarragona
en data 22 d,ab¡l de 2002, p.r u la implantació de la universitat en el Municipi de
Tanagona, mitjançant el qual, i en relació a la distribució dels diferents campus
univeisitaris, es preveia la ubicació de I'ICAC a l'Antic Mercat del Fòrum'
per tant, reconeixent-se ambdues parts dela capacitat jurídica suficient per signar aquest
conveni,

ACORDEN
de I'ICAC, de forma gratuïta, I'antic Mercat del Fòrum,
per tal que hi pugui desenvolupar les activitats que estatutàriament té atribuides.

I.- LaURV posa a disposició

Anirà a cà¡rec de I'ICAC, els subministraments d'aigua, electricitat
així com la neteja i manteniment de les intstal.lacions.

2.-

i

altres serveis,

3.- Lavigència d'aquest conveni està condicionada a la vigència de la cessió de I'edifici
que I'Ajuntament va fer a la URV, essent causa de resolució la reversió de la cessió de
I'edifici per part de I'Ajuntament.
L'esmentada reversió no generarà cap obligació,
Tarragona, d'indemnitzar per cap concepte I'ICAC.

ni a la URV, ni a I'Ajuntament de

Així mateix, serà causa de resolució d'aquest conveni, la seva destinació, per part
I'ICAC,

a usos diferents als establerts als seus Estatuts fundacionals,

i

de
als establerts en

aquest conveni.

taxes que es derivin d'aquesta cessió, inclòs I'impost de Béns
Immobles, seran a càrrec de I'ICAC'

4.- Tots els impostos

i

en prova de conformitat, signem aquest document per duplicat exemplar en el lloc
data assenyalats a l'encapçalament.
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Per part de I'ICAC
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