
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE REPSOL I L'INSTITUT CATALÀ 
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC) PER AL PROJECTE “Excavacions en el 

conjunt monumental de la Catedral de Tarragona (III Fase)” . 
 

REUNITS 

 
D'una banda, el Sr. Javier Sancho Hernández, director del Complex Industrial de Repsol 
a Tarragona, en nom y representació de les companyies mercantils Repsol Petróleo, 
S.A. i Repsol Química, S.A., ambdues domiciliades a Madrid (c/ Méndez Álvaro, 44, 
28045- Madrid) i NIF A-28047223 i A-28122992, respectivament. 
 
D'una altra, el Dr. Josep M. Palet Martínez director de l'Institut Català d'Arqueologia 
Clàssica (d'ara endavant, ICAC), en nom i representació d'acord amb el càrrec nomenat 
pel Consell de Direcció de l'ICAC a la sessió 33/2019, de 19 de desembre, i amb les 
funcions que van ser delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de 
2002. L'Institut és un consorci creat per l'Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de maig), amb domicili social 
a Tarragona (43003), Plaça Rovellat, s/n i NIF S4300033J. 
 
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat suficient per formalitzar el present conveni de 
col·laboració i a tal efecte, 
 

EXPOSEN 
 
PRIMER. Que l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica és un centre públic de recerca 
creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la recerca, la formació 
avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques. 
 
SEGON. Que l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica té la consideració de centre de 
recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA, i li és d’aplicació la Llei 9/2022, 
de 21 de desembre, de la ciència. 
 
TERCER. Que és voluntat del grup REPSOL establir compromisos estables amb els 
entorns, col·lectius i entitats més properes als llocs on desenvolupa les seves activitats 
industrials i promoure i col·laborar en iniciatives que afavoreixen el desenvolupament de 
la societat des de tots els punts de vista.  
 
QUART. Que en els darrers anys l’ICAC amb el Museu Diocesà de Tarragona i amb el 
Museu Bíblic Tarraconense, ambdós pertanyents a l’Arquebisbat de Tarragona, han dut 
a terme intervencions arqueològiques en el conjunt monumental de la Catedral de 
Tarragona.  
 
CINQUÈ. Que s’ha previst una nova actuació a la Catedral de Tarragona amb el nom 
d’“Excavacions en el conjunt monumental de la Catedral de Tarragona (III Fase)”, la qual 
s’ha aprovat i subvencionat en el marc de la convocatòria de Projectes quadriennals de 
recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (anys 2022-2025). L’ICAC i el Museu Diocesà de Tarragona 
són les institucions promotores d’aquesta recerca.  
 
SISÈ. Que per aquesta actuació es compta amb el patrocini del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria anteriorment esmentada, 
de l’Ajuntament de Tarragona i del Museu Diocesà de Tarragona. 
 



SETÈ. Que per proporcionar el marc legal adequat i regular la concessió per part de 
REPSOL d'una ajuda econòmica a l'ICAC, destinada al projecte esmentat, ambdues 
parts subscriuen aquest conveni, que es regirà per les següents, 
 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. L'objecte del present conveni és regular la col·laboració entre la REPSOL i 
l'ICAC, per al projecte “Excavacions en el conjunt monumental de la Catedral de 
Tarragona (III Fase)” dirigit pel Dr. Josep M. Macias Solé de l’ICAC i, amb la condició 
d’investigador i director substitut, pel Dr. Andreu Muñoz Melgar, director del Museu 
Diocesà de Tarragona i del Museu Bíblic Tarraconense, a més d’investigador adscrit a 
l’ICAC.  
 
 
SEGONA. REPSOL ha analitzat la sol·licitud d'aportació econòmica per al projecte 
esmentat i ha estimat convenient fer una aportació econòmica de 34.000 € que es farà 
efectiva de la manera següent: 
 

- Any 2023: 14.000 €, 
- Any 2024: 10.000 €, i 
- Any 2025: 10.000 €. 

 
 
TERCERA. Aquestes aportacions es faran efectives a favor de l'ICAC mitjançant 
transferència bancària efectuada per la REPSOL al número de compte bancari titularitat 
de l'ICAC ES68 2100 3011 3622 0036 0230. REPSOL procurarà fer efectiva la 
transferència durant el primer quadrimestre de l’any en què correspongui cada aportació. 
Un cop rebuda la transferència, l'ICAC emetrà a REPSOL un certificat justificatiu de 
l’ingrés. 
 
L'ICAC destinarà l'import íntegre de l'aportació econòmica atorgada per REPSOL al 
pagament de les despeses del projecte subvencionat i podrà destinar en concepte de 
despeses generals fins a un màxim del 10% de l’import total de l’aportació.  
 
 
QUARTA. L'ICAC es compromet a expedir, prèvia petició de REPSOL, els informes, 
justificants i certificacions que siguin necessaris per acreditar la destinació precisa de 
l'aportació econòmica rebuda i l'adequació dels pagaments realitzats als objectius i plans 
del projecte en qüestió. 
 
Així mateix, l'ICAC assumeix l'obligació de remetre un informe anual de l'evolució del 
projecte a REPSOL. Aquest informe es trametrà durant el primer trimestre de l’any 
següent al justificat. 
 
 
CINQUENA. Els representants legals de REPSOL i de l'ICAC reconeixen estar informats 
que les dades personals reflectides en aquest Conveni, així com les que es generin en 
l’execució del mateix, seran tractades per cadascuna de les parts, per gestionar 
internament la relació contractual entre les parts i per a l ’execució d’aquest acord de 
col·laboració. 
 
Les dades seran tractades amb la màxima privadesa, confidencialitat i seguretat, d'acord 
amb la legislació vigent, i no se cediran a tercers excepte per obligació legal. La licitud 
del tractament es basa en l'execució del present conveni d'acord amb el que disposa la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 



 
Qualsevol de les parts podrà exercir de forma gratuïta els seus drets d'accés, rectificació, 
supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al tractament, 
mitjançant remissió de comunicació escrita, acompanyada de còpia del document 
nacional d'identitat, a cada una de les entitats responsables del tractament, a les adreces 
indicades a la capçalera d'aquest document. 
 
Una vegada extingit el Conveni de col·laboració i, en tot cas, quan les dades personals 
ja no siguin necessàries per continuar amb les accions u obligacions previstes en aquest 
projecte, juntament amb el suport o document en què puguin ubicar-se, seran 
immediatament destruïdes o retornades al seu titular. 
 
 
SISENA. REPSOL accepta que l’ICAC difongui l’objecte d’aquest conveni a través dels 
seus propis mitjans de comunicació (memòries, revistes, pàgina web), en els termes que 
les dues parts acordin. Ambdues parts col·laboraran en tot allò que estigui al seu abast 
per al millor desenvolupament i difusió de les activitats relacionades amb aquest 
Conveni. 
 
Així mateix, en tota comunicació i/o difusió que es faci del projecte finançat, hi haurà de 
constar visiblement la col·laboració de REPSOL. 
 
REPSOL podrà donar difusió d’aquest conveni amb l'ICAC i podrà incorporar als seus 
mitjans de comunicació les activitats que l'ICAC duu a terme com a conseqüència de la 
col·laboració amb REPSOL. Per això, l'ICAC manifesta que compta amb l'autorització 
necessària per cedir els drets d'imatge de tot el material facilitat a REPSOL, relacionat 
amb el projecte objecte d'aquest conveni de col·laboració.  
 
 
SETENA. Els drets de propietat industrial i intel·lectual de les denominacions, marques, 
distintius, etc., de cadascuna de les parts, són de l'exclusiva titularitat de cadascuna. 
Aquest conveni no confereix a cap de les parts cap llicència o cap dret d'ús dels referits 
drets de propietat industrial i intel·lectual, sens perjudici del dret d'utilització d'aquests 
elements per a difusió de la col·laboració, d'acord amb la Clàusula precedent. 
 
 
VUITENA. El termini de vigència d ’aquest conveni serà fins al 31 de desembre de 2025. 
El conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o 
per incórrer en causa de resolució. Seran causes de resolució: 
- L’acord unànime de les parts. 
- L'incompliment d'obligacions i de compromisos assumits per alguna de les parts.  
- Les altres causes legalment previstes que siguin aplicables.  
 
 
NOVENA. Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que 
pugui sorgir sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució amistosa, 
se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona. 
 
 
DESENA. L'ICAC declara i garanteix que durant la vigència del conveni i especialment 
en l'execució i/o compliment dels actes i negocis jurídics que s'hi contemplen, complirà 
amb tota la normativa legal i reglamentària que li és aplicable, així com amb les ordres i 
pronunciaments de caràcter particular emesos per les autoritats competents.  
 
 



ONZENA. Aquest conveni específic se sotmet a allò que disposa la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 14 d’aquesta llei, un cop  signat, el present 
conveni serà publicat a l’apartat de convenis de la pàgina web de l’ICAC.  
 
 
I, com a prova de conformitat, els representants de les parts signen electrònicament el 
present conveni, el qual entrarà en vigor a la data de la darrera signatura. 
 
 
 

 
 
 
 
Josep Maria Palet Martínez 
Director  
Institut Català d’Arqueologia Clàssica  

 
 
 
 
 
Javier Sancho Hernández 
Director CI Repsol a Tarragona 
Repsol Petróleo, S.A. 
Repsol Química, S.A. 

 


