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NCACÐ
lnstitut Gatalà
d'Arqueologia Glàssica

CONVENI ESPECIFIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE PUIGPELAT I L'INSTITUT
CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER LA REALIT'ACIÓ D'UNA
PROSPECGIO ARQUEOLOGICA

Puigpelat, 23 dejuliol de 2012

D'una part, la senyora Marta Blanch Figueras, en la seva condició d'alcaldessa
de l'Ajuntament de Puigpelat, en representació d'aquesta institució, que té
l'adreça a Puigpelat (cP 43812), Plaça vila, 14, i amb clF p4312100c.

l, de I'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el
seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al
director, el dia 11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci 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 domicili social a Tarragona, - 43003 - plaça d'en
Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i

a tal efecte

EXPOSEN

Primer. Que I'Ajuntament de Puigpelat desenvolupa, mitjançant l'àrea de
Cultura, programes de preservació, museTtzació i difusió del patlimoni històric,
arquitectònic i arqueològic comprès en el seu terme municipal.

Segon. Que l'lnstitut 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 lnteruniversitari de Catalunya, que té com a fiàalitat la
recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

Tercer. Que ambdues institucions tenen interessos comuns en la recerca, la
documentació i la difusió en l'àmbit de I'arqueologia clàssica i el seu patrimoni i,
per tant, desitgen subscriure un acord de col'laboració que defineixi els termes
de cooperació entre ambdues institucions i permeti la realització d'unes
prospeccions arqueològiques en el seu terme municipal.

Quart. Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica du a terme el projecte de
recerca del programa específic Arqueologia de ta protohistòria a ta Mediterrània
occidental en el que participa el Sr. Joan Canela i Gràcia, investigador en
formació, que està elaborant la seva tesi doctoral sobre l'Evolució det pôblament
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i del paisatge del territori de la Cossefània entre el bronze final i I'ibèric final
(XllNlll ac-ll/l aC). La formació del protoesfaf cossefd.

Ginquè. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst
a la Llei 3011992, de 26 de novembre, el règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú i en la llei 2612010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya,
ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest
document i acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte d'aquest conveni específic establir els termes de cooperació entre
I'Ajuntament de Puigpelat i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a la
realització d'una campanye de prospecció arqueològica en el curs mitjà del riu
Gaià i en el sector oriental de la Serra de Miramar (Alt Camp, Baix Penedès,
Tarragonès).

Segona. Compromisos de les parts

La coordinació dels treballs de prospecció i al treball científic es durà a terme
per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, a través del seu personal
investigador.

Les institucions aportaran, d'acord amb les seves disponibilitats
pressupostàries, el finançament per fer possible els treballs de prospeccions.

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet a realitzar un informe
amb els resultats finals de la recerca, en el qual s'exposaran els jaciments
localitzats amb la corresponent informació detallada, cas per cas, contemplant
la potencialitat dels mateixos per a possibles futures intervencions
arqueològiques. Si s'escau, també es contempla la possibilitat de publicar els
resultats en forma d'article.

Tercera. Finançament

A banda del finançament que cada institució pugui aportar al desenvolupament
de la campanya de prospeccions, es preveu sol.licitar-ne d'extern.

Per a la bona execució del projecte l'Ajuntament de Puigpelat transferirà el
pressupost de I'actuació que és de 300 €, abans del dia 01 de desembre de
2012, i 300 € abans del 01 de desembre de 2013 a I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica. L'Ajuntament de Puigpelat podrà avançar la data de la
transferència o augmentar-ne l'import transferit, si ho creu convenient, però en
cap cas deurà de endarrerir-la o minorar-la. La transferència es farà al compte
corrent número 2100 3011 36 2200360230 de I' lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica
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Quarta. Causes de resolució

El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

Mutu acord de les parts
lncompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes
en el present conveni
Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o
dificultin de forma significativa I'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a I'altra part amb antelació suficient a l'altra part amb
antelació suficient mitjançant denúncia.

Cinquena. Resolució de conflictes

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 I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el
coneixement dels eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en l'execució o
interpretació del present conveni.

Sisena. Naturalesa del conveni

El present document té la naturalesa dels convenis de col.laboració previstos a
la Llei 3011992 de 26 de novembre i a la Llei 2612010 de 3 d'agost, anteriorment
esmentades, i resta exclòs de la Llei 3012007, de 30 d'octubre. de contractes del
sector públic d'acord amb I'article 4.1.c.

Setena. Durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ésser signat i tindrà una
durada de dos anys, es a dir 2012 i 2013 temps que requereix el compliment
dels objectius fixats.

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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lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

W AJUNTAMENT
DE PIJIGPELAT
ALT CAMP
(TARRACONA)

Marta Blanch Figueras
Alcaldessa
Ajuntament de Puigpelat
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