
\

1
ò

ê

v{r
rl

CONVENI TARC DE COL.LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE CATIBRILS

I

L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

A Cambrils, 12 de març de 2007

REUNITS

D'una part, I'llm. Sr. Robert Benaiges i Cervera, alcalde de Cambrils, amb seu a

Cambrils, plaça de I'Ajuntament, 4, amb CIF núm. P43038001 en representació de

I'Ajuntament de Cambrils.

l'altra, el Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia

Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord amb el seu

càrrec i amb les funcions que li foren delegades pel Consell de Direcció de l'lnstitut amb

data d'11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de

Catalunya i la Universitat Rovira iVirgili 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 Tanagona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts, reconeixent la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest

conveni marc de col'laboració.

MANIFESTEN

1. Que l'Ajuntament de Cambrils desenvolupa, mitjançant el Museu d'Història de

Cambrils, programes de preservació, musealització i difusió del patrimoni històric i

arquitectònic comprès en el seu terme municipal.

2. Que I'ICAC és una institució que ha estat creada per desenvolupar la recerca i la
formació avançada en el camp de l'Arqueologia Glàssica en un sentit ampli, tant des

d'una perspectiva geogràfica, que engloba la Mediterrània i el seu entorn, on es

desenvoluparen les cultures clàssiques, com cronològica i ètnica, i comprèn les

civilitzacions grega i romana i les dels altres pobles directament relacionats amb

aquestes.



3. Que I'ICAC desenvolupa, mitjançant un programa transversal definit dins les seves

línies programàtiques, estratègies de difusió i experimentació museogràfica a partir del

desenvolupament de les Tecnologies de la lnformació i la Comunicació (TlC) aplicades

a I'Arqueologia Clàssica.

4. Que ambdues institucions tenen objectius complementaris en els àmbits de la recerca

i difusió de I'Antiguitat Clàssica, concretament en aquells referents a la Història i

I'Arqueologia.

5. Que ambdues institucions estan interessades en mantenir una col'laboració científica,

divulgadora i de promoció del patrimoni inclòs en el termes municipal de Cambrils, una

part de I'antic Ager Tarraconensis.

6. Que, vista la conveniència d'aquesta col.laboració, cal establir un marc d'actuació al

qual s'adaptin els interessos, les necessitats i les successives accions que es

comprometin a portar a terme les institucions, a les quals, respectivament, representen.

7. Atès el que s'ha exposat i d'acord amb el que preveu la Llei 3011992, de 26 de

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment

administratiu comú, ambdues parts, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per

signar aquest document,

ACORDEN

l.- L'objecte del present conveni és crear el marc necessari per a promoure actuacions

, divulgació i promoció en el æmp de I'arqueologia clàssica del terme

municipal de Cambrils.

2.- Facilitar que I'intercanvi d'activitats entre I'ICAC i I'Ajuntament de Cambrils sigui en

projectes de recerca científica, en formació, en difusió, i en I'aplicació i

desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i comunicació. L'aplicació

d'aquest conveni requerirà d'acords concrets en forma convenis específics.



3.- Fruit d'aquest conveni ambdues parts estableixen un primer acord de col'laboració

mitjançant el qual I'ICAC participarà en I'assessorament científic necessari per a

I'execució del projecte de reconstrucció virtual de la vil'la romana de la Llosa, que

actualment està executant I'empresa Digivisión per encàrrec de I'Ajuntament de

Cambrils a través del Museu d'Història de Cambrils.

4.- Aquest conveni té naturalesa administrativa restant exclòs del Reial decret legislatiu

2l2O0O, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les

administracions públiques, d'acord a I'art. 3.1c) en la redacció donada pel Reial decret

llei 5/2005, d'11 de març.

5.- Per garantir el bon compliment d'aquest conveni, es crearà una Comissió de

Seguiment formada per dos representants de cadascuna de les institucions signants. La

comissió es reunirà, al menys un cop a I'any.

6.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest

conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible,

aquestes es comprometen a la mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la

jurisdicció que pertoqui.

7.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat i tindrà una durada de

quatre anys renovables, si cap de les parts no ho anuncia amb sis mesos d'antelació.

I en prova de conformitat i perquè així consti, signen el present document, per duplicat,

en el lloc i la data esmentats a I'encapçalament.
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Dra. lsabel Rodà de Llanza,
Directora de I'lnstitut Català
I'Arqueologia Clàssica

Benaiges i Cervera,


