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coNVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA
CLÀSSICA I ABERTIS INFRAESTRUCTURAS' S.A.

Barcelona, 23 de gener de 2009
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REUNITS

D'una part, ABERTIS INFRAESTRUCT endavant Abertis, amb

domiciti a Avda. Parc Logístic 12-20 de núm. A-08209769 ien el

seu nom irepresentaciÓãl Sr. Joan A. N , amb DNI 46'101'025-D'
Segons facultats que resulten de I'escriptu rgada davant-el^Notari de

Baicelona Sra. María lsabel Gabarró Miquel, en data 24 d'abril de 2008, nÚmero

1.031 del seu protocol.

I de I'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia

Clàssica (iCnC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb les

funcions que toien delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de

2002. L'lnstitut és un ðonsorci creat per I'Acord de Govern de la Generalitat de

catalunya, de 2 de maig de 2ooo (DoGC núm.3143, de 19 de maig), amb domicilt

social a-Tarragona, plaçã d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J'

Ambdues parts manifesten la capacitat legal necessària per a la signatura d'aquest

acord i

MANIFESTEN

l. eue l,lCAC és un centre d'investigació pública en arqueologia clàssica creat per

la Generalitat de Catalunya i la Úniversitat Rovira i Virgili, amb la pa.rticipaciÓ

del Consell lnteruniversitári de Catalunya. Té com a finalitat la investigaciÓ, la

formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques' L'ICAC

desenvolupa lá seva labora a partir de la col'laboració i les sinergies amb les

universitats i institucions d'investigació de Catalunya que treballen en el mateix

camp, amb l'objectiu de convertir-se en un referent científic internacional.

ll. Que entre els dies 8 i 13 de juny de 2009 se celebrarà a Tarragona el lX
Congrés lnternacional ASMOSIA, amb l'objectiu de posar en comú els últims

au"ñços i estudis sobre marbres i altres pedres en època antiga. S'incidirà en el

valor patrimonial i histÒric de les canteres catalanes explotades en època

romana i en valor dels objectes romans elaborats amb aquests tipus de pedra.

lll. eue Abertis dedica recursos al manteniment de la pedrera romana del Mèdol'

de la qual n'és propietària, i desitja col'laborar amb I'ICAC com a mostra de la

seva implicaciÓ en preservaciÓ del patrimoni c9llYl4'. realitzant una aportació
per a la realització de I'lX Congrés lnternacional ASMOSIA'

l, amb la finalitat d'establir els termes d'aquest patrocini, subscriuen aquest conveni

d'acord amb les següents
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REF: l00l/08-1016

GLÀUSULES

PRIMERA.. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del conveni és establir la col.laboració d'Abertis amb l'lcAc en la
realització de I'lX Congrés lnternacional ASMOSIA que es concreta en una
aportació destinada a excursions ofertades als congressistes assistents.

SEGONA.. APORTACIÓ D'ABERTIS

Abertis aportarà la quantitat de tres mil quatre-cents vint-i-set euros (3.427,O0 €).

Aquesta quantitat es farà efectiva després de la signatura del present convent,
m itjançant tra nsferència ba ncària al com pte 2 I 00-30 1 1 -36-2200360230.

TERCERA.. OBLIGACIONS DE L'IGAC

L'ICAC s'obliga a:

- Fer constar el patrocini d'Abertis en qualsevol difusió relativa a la Celebració de
I'lX Congrés lnternacional ASMOSIA.
convidar a Abertis a tots els actes del lX congrés lnternacional ASMoslA.
Facilitar a Abertis còpia de les MemÒries del lX Congrés lnternacional
ASMOSIA.

QUARTA.. DURACIÓ

El conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins a la finalització de I'lX
Congrés lnternacional ASMOSIA.

CINQUENA.. RESOLUCIÓ

El present conveni es podrà resoldre per qualsevol de les parts per I'incompliment
dels seus pactes.

En el supÒsit que es produís qualsevol tipus de discrepància en relació a
I'existència, interpretació, contingut o execució del present conveni, les pans
intentaran solucionar-les de bona fe.

Si aquesta discrepància no es resolgués en el termini de trenta (30) dies, les parts,
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués ser d'aplicació, se
sotmeten a l'arbitratge del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), obligant-se al
compliment de la decisió arbitral.
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REF: l00l/08-1016

SETENA.. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la "Ley Orgánica 15/1999", de 13 de desembre, de ProtecciÓ de

dades de Caràcter Personal, s'informa que amb motiu de la signatura d'aquest
conveni, les dades de caràcter personal de les persones que el signen, sÓn incloses
en un fitxer automatitzat propietat d'Abertis per tal de gestionar el conveni,
autoritzant-se el tractament de les dades en els termes indicats. En qualsevol

moment el signant podrà exercir els drets d'accés, rectificaciÓ, cancel'lació i

oposició a aquéstes dades, dirigint-se al domicili del responsable del fitxer d'Abertis
lnfraestructuias, S.A, Avinguda del Parc Logístic, 12-20, 08040 de Barcelona (Ref.

Dades personals).

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat i en el lloc

i data senyalats a I'encapçalament.

Per Abertis lnfraestructuras S.A Per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

abert¡ l=r=l=

NCACA
lnlt¡tut Crtelà
d'Arqueologla GIà¡¡lca
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lsabel Rodà de Llanza


