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REUNITS

D'una banda, el Magfc. Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat

Rovira i Virgili (d'ara endavant URV), amb NIF Q-9350003-4, amb seu a
Tarragona, c/Escorxador, s/n, creada per la Llei 36/1991, de 30 de desembre,
(DOGC núm. 1541, de 15 de gener de 1992), en representació de la universitat
esmentada.

D'altra banda, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, (d'ara endavant ICAC), amb CIF S-4300033-J, amþ seu
a Tarragona, c/ Rovellat s/n, entitat jurídica pública, de caràcter institucional i
amb personalitat jurídica pròpia, els Estatuts del qual van ser publicals al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 3.143, el 19 de maig de 2000.
I reconeixent-se recíprocament plena capacitat per obligar-se,
MANIFESTEN
1.- Que el 29 d'abril de 2003 la URV i l'ICAC van signar un conveni d'adscripció
de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica a la Universitat Rovira iVirgili.

2.- Que per facilitar les comunicacions de I'ICAC i afavorir les tasques de
recerca i obtenció d'informació dels seus investigadors el Servei de Recursos

lnformàtics i TIC de la URV es compromet a proporcionar els següents serveis
de suport i manteniment.
Per tot això,

ACORDEN
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PRIMER.- La URV es compromet
informàtics amb les tarifes indicades:

a prestar a

I'ICAC els següents serveis
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Sortipa a Inlg¡ne-! mltja¡9an! A¡"ella c!e¡![fic,a
Electrònica de commutació
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Exte¡n
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Mensual

1.744.64 €

M"anf e ¡ i m e ¡ ! fib_¡a op!199" Rg9!o¡at;[_C_AC

4.559.96 €
1.500.00 €

!1tzació c-Qp!-es en bq¡q ge¡

400,20€

4.802.40 €

40,00 €

480.00 €
1.800.00 €
660.00 €

150,00 €

Servei hostatiament fto
Servei hostatjament correu electrònic (< de '100

600.00 €

55,00 €

ugua¡1s)

600.00 €

12.00 €
40,00 €

Espai de dis"c (<
_Esp"ai-de

disc
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180.00 €

Cintes LTO3
Administració sistemes

* El concepte d'espai de disc és únic.
tarifa.

2.280.00

2.160.00 €
1.057 ,20 € 12.686.40 €
capacitat usada s'aplicarà una o altra
180,00 €

la

144,00 €

480,00 €
2.160.00 €

€.

11.284.60 €
funció

Anual

SEGON.- L'lCAC, amb CIF S-4300033-J, es compromet a abonar trimestralment
(març, juny, setembre i desembre) a la URV al núm. de compte corrent 00491877-49-2910661321 del Banco Santander l'import de 3.171,60 € (lVA inclòs)
que en concepte de prestació de serveis li facturarà trimestralment la URV.

Aquesta quantitat podrà variar en funció de la modificació que estableixi

el

subministrador de la URV.
TERGER.- L'ICAC es compromet a abonar a la URV al núm. de compte corrent
0049-1877-49-2910661321 del Banco Santander l'import de 11.284,60 € (inclou
IVA) corresponent a la factura que emetrà la URV en concepte d'alta dels
serveis prestats. El termini de lliurament del material per part de Telefònica
s'estableix en 45 dies.
QUART.- Aquest conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i la
seva durada serà d'un any a partir de la data d'entrada en vigor.

CINQUÈ.- En tot allò no modificat expressament en aquest document continua
regint el conveni esmentat.
En senyal de conformitat, ambdues parts signem el present Conveni, a la ciutat
en la data esmentades més avall, per duplicat i a un sol efecte.
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Tarragona, 15 d'octubre de 2007.
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Magfc. Sr. Francesc Xavier Grau Vidal
Rector
Universitat Rovira i Virgili
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Dra. lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

