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CONVENI ESPECíFIC DE GOL.LABORACIÓ ENTRE
L'INSTITUT GATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA,

LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII
I LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

A Tarragona,22 dejuliol de 2008.

REUNITS

D'una part, l'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC), amb domicili a ta plaça
d'en Rovellat, s/n, de Tarragona, i CIF S-4300033J, representada en aquest acte per la Dra.
lsabel Rodà de llanza, amb DNI 37632796-N, que actua en nom i representació d'aquesta
entitat, d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que li foren delegades per part del Consell
de Direcció de l'lnstitut amb data d'11 d'abril de 2002. L'ICAC és un consorci integrat per la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili creat per I'Acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3.143, de 19 de maig).

D'AItrA. IA FUNDACIÓ PRIVROA HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII. AMb dOMiCiIi AI CArrCr
del Dr. Mallafré Guasch, 4, de Tarragona, i CIF G-43480730, representada en aquest acte pel
Dr. Ramon Morera iCastell, amb DNI 38.067.187-W, com a delegat iapoderat del Patronat, tal
com s'acredita mitjançant l'acord del Patronat de la Fundació de data 5 de desembre de 2007.

I d'altra, el Dr, Josep Argemí i Renom, en nom i representació com a Rector de la
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (en endavant UIC) reconeguda pel
Parlament de Catalunya per Llei 1111997 d'1 d'octubre, D.O.G.C N 2.487, de 2 d'octubre, amb
domicili a Barcelona, carrer lmmaculada 22 i titular del N.l.F. G-61737409. Està degudament
facultat per acord del Patronat Universitari de 20 de desembre de 2001.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a aquest acte i

EXPOSEN

Primer. Que dia el 14 de juny de 2006 se signà un Conveni Marc de col'laboració entre I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica i la Fundació privada Hospital Universitari Joan XXlll.

Segon. Que I'ICAC impulsa el projecte de recerca Estudi de l'Àrea funerària oriental de
Tàrraco, en el qualtambé hi té interès la Fundació i la Universitat lnternacional de Catalunya.

Tercer. Que aquest projecte pot ser objecte d'un conveni específic tal com estableix l'acord
núm. 4 del Conveni marc de col'laboració entre les ambdues primeres institucions, signat a
Tarragona el 14 de juny de 2006.

QuaÉ. L'ICAC i la Fundació signaren el dia 22 de desembre de 2006 un primer conveni
específic de col'laboració en què s'incorporaven en aquest projecte les ions de
I'arqueòloga Judit Ciurana Prast i del metge Emilio Provinciale i Fatsini. U n iversitat
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Per tant, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per signar aquest docu
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ACORDEN

1. L'objecte del present conveni específic és la col'laboració entre I'ICAC, la UIC ila
Fundació en el projecte de recerca Estudi de l'àrea funerària oriental de Tàrraco. Aquest
projecte preveu I'estudi interdisciplinari d'aquesta àrea funerària d'època romana des de
Ia vessant arqueològica, la paleopatològica i I'etnogràfica.

2. Aquest conveni per part de la UIC serà coordinat pel Dr. Rufino Bueno Mañínez

3. La Fundació impulsarà la realització de la tesis doctoral que prepara I'odontòloga Maite
Salagaray García titulada ESTUDIO ANTROPOLÓG|CO
DENTAL.PATOLOGíA,MORFOLOGIA Y ODONTOMETRíA DE UNA MUESTRA DE LA
POBLACIÓN ROMANA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA HISPANIA CITERIOR
(TARRACO-TARRAGONA). STGLOS t-ilt d-C.

4. L'ICAC facilitarà els recursos logístics que siguin menester per a I'estudi odontològic de
les restes òssies.

5. La UlC, on està inscrita la tesi, prestarà assessorament científic pel projecte i oferirà la
seva seu per la presentació o lectura de la tesi doctoral.

6. L'autoria d'aquest projecte correspon, per separat, a cadascuna de les institucions i dels
investigadors que hi participin, però tots ells es comprometen a cercar, un cop finalitzi el
projecte, fórmules d'edició conjunta dels resultats d'aquesta recerca.

7. Els responsables i coordinadors d'aquest projecte específic seran el Dr. Josep Giné i

Gomà, per part de la Fundació Privada Hospital Universitari Joan )filll; el Dr. Josep M.
Macias Solé, per part de I'ICAC; i el Dr. Rufino Bueno Martínez, per part de la UlC.
Aquests responsables i coordinadors establiran de comú acord els mecanismes que
considerin adequats per a fer el seguiment d'aquest projecte.

8. Les qüestions litigioses, que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest
conveni específic, seran resoltes d'acord amb el procediment establert en el conveni marc
per a aquestes qüestions.

9. Aquest conveni específic entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà la durada
que requereixi el procés d'estudi científic i edició de l'obra. Si s'ultrapassen els tres anys,
serà necessària formalitzar una pròrroga d'aquest conveni.

En prova de conformitat i perquè així consti, signen el present document, per triplicat, en el lloc
i la data esmentats a l'encapçalament.
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___, d'Ârqueologia Clàssica

lsabel Rodà de Llanza
Directora del lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

Delegat del Patronat de la Fundació
Privada de I'Hospital Joan XXlll

Dr.
Rector de la Universitat lnternacional
de Catalunya.


