CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTATIENT DE JOSA I TUIXENT,
L'AJUNTAiIENT DE LA VANSA I FÓRNOLS, EL CONSELL COiIARCAL DE L'ALT
URGELL I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A LA
REALITZACIÓ D'UN PROJEGTE DE RECERCA ARQUEOLÒGICA

La Seu d'Urgell, 14 dejuliol de 2004

REUNITS

L'll.lm. Sr. Josep Pallerola

i

Porta, alcalde de Josa

i Tuixent, que actua en nom

i

representació d'aquesta institució,

L'll.lm. Sr. Daniel Camps i Parramon, alcalde de La Vansa i Fórnols, que actua en nom
i representació d'aquesta institució,

L'll.lm. Sr. Ventura Roca i Martí, president del Consell Comarcal de I'Alt Urgell, que
actua en nom i representació d'aquesta institució,

el Sr. Josep Guitart i Duran, director de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (en
ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta institució,

TIANIFESTEN

l. Que el projecte <Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus
orientals de I'Antiguitat a l'època medieval: estudi territorial a la Serra de Cadí- la
Vansa iTuixent (Alt Urgell)> (en endavant, projecte <Ocupació del sòl>) i que s'annexa
al present conveni, és un projecte avalat científicament per I'ICAC sota la direcció dels
Dr. Josep Guitart i Dr. Josep Maria Palet.
ll. Que el projecte <Ocupació delsòl> es planteja anali|øar, des de la perspectiva de la
disciplina de I'arqueologia del paisaþe, els espais de muntanya com a espais culturals
en totes les seves dimensions, mediambiental, social humana, amb I'objectiu
d'avaluar l'acció antròpica i les relacions home-medi al llarg deltemps, especialment a
l'Antiguitat. La zona d'estudi se centra en I'estatge forestal superior i els espais
supraforestals dels vessants de la Sena del Cadí (sector Alt Urgell) i en la vall de la
Vansa i Tuixent, territoris que pertanyen majoritàriament als municipis de la Vansa i
Fórnols i de Josa iTuixent.

i

lll. Que I'Ajuntament de Josa i Tuixent, l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols, el Gonsell
Comarcal de l'Alt Urgell i I'ICAC tenen entre els seus objectius el desenvolupament de
la recerca i el coneixement de la història i I'arqueologia de les societats pirinenques i el
seu medi.

lV. Que el Parc Natural del Cadí-Moixeró, com a entitat amb un clar compromís
territorial a l'àrea d'estudifixada, té entre els seus objectius la promoció de la recerca i

en tots els àmbits de coneixement vinculats en l'àmbit territorial de desenvolupament
de les seves activitats.

V. Que és necessari establir una col'laboració entre les institucions implicades per
portar a terme eficaçment les tasques d'estudi i recerca, cosa que aconsella coordinar
mitjans i esforços en aquest sentit.

En conseqüència, totes les parts acorden subscriure el present conveni atenent als
següents
PACTES

1. Que l'lCAC, que té inclòs el projecte <Ocupació del sòl> en la seva programació
científica, es compromet a continuar assumint i garantint la direcció i el seguiment
científic del projecte, així com a vetllar per la qualitat cientificotècnica de les
intervencions arqueològiques que se'n derivrn.

2. Que I'Ajuntament de Josa i Tuixent, I'Ajuntament de la Vansa i Fórnols i el Consell
Comarcal de l'Alt Urgell donen suport a les intervencions en els territoris que es derivin
del projecte <Ocupació del sòl>.

3. Que d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, totes quatre parts es
comprometen a contribuir en el finançament de les despeses originades per I'execució
de les intervencions arqueològiques i els estudis que es derivin, segons els següents
quadres de despesa ifinançament:
3.1 Quadre de despesa

Arqueologia delterritori (campanyes 2004, 2005, 2006):
Documentació escrita i estudis regressius:
Estudis paleoecològics:
Antracologia:
Fitòlits:

37.400
8.600
9.600
4.200
1.800

TOTAL:

61.600 €

€.

€
€
€
€

3.2 Quadre de finançament
ICAC (amb la col'laboració de la Universitat
Autònoma de Barcelona)
Ajuntaments de la Vansa i Fórnols i de Josa i Tuixent
Consell Comarcalde I'Alt Urgell (amb la col'laboració
del Parc Naturaldel Cadí-Moixeró)
TOTAL

32.500 €
5.800 €
23.300 €
61.600 €

3. Que la despesa inclosa en la partida "Documentació escrita i estudis regressius"
(8.600 €) serà assumida directament des de l'Ajuntament de Josa i Tuixent,
l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de I'Alt Urgell a través de les
tasques realitzades pels tècnics Sr. Carles Gascón i Chopo (tècnic de cultura del
Consell Comarcal de I'Alt Urgell) (4.300 €) i Sra. Clara Arbués i Garcia (AODL dels
Ajuntaments de Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols) (4.300 €). El treball aportat per
aquesta tècnica serà finançat a parts iguals pels Ajuntaments de Josa i Tuixent, i la
nsa i Fórnols.

4. Que de la partida finançada pels Ajuntaments de Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols
(5.800 €), els 1.500 € restants de les aportacions seran aportats pels dos ajuntaments
de forma proporcional a l'àmbit territorial concret on es realitzin les intervencions.
5. Que el Consell Comarcal de I'Alt Urgelltraspassarà a I'ICAC 19.000€, inclosos en la
seva aportació de 23.300 €, perquè l'lnstitut els gestioni directament.

6. Que dins la partida finançada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell

s'assumeix
I'aportació del Parc Natural del CadÊMoixeró, que s'anirà concretant a cada exercici a
través d'acords de col'laboració entre les dues entitats.

7. Que de la partida finançada per l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (32.500 €),
20.000 € corresponen a les tasques realitzades pel Sr. Josep Maria Palet Martínez,
investigador de I'ICAC, i 3.000 € a les tasques realitzades per la Sra. Cira Crespo
Cabillo, col'laboradora de l'lCAC. Els 9.500 € restants de les aportacions seran
aportats directament per l'ICAC, juntament amb la col'laboració de la Universitat
Autònoma de Barcelona a través del projecte de l+D (BHA 2003-08526) titulat
"Dinámica del poblamiento y formas de organización del territorio en la Hispania
Citerior Mediterránea: análisis comparativo en áreas del nordeste hispano".

8. Anualment la direcció del projecte presentarà a les parts firmants una memòria
científica amb el balanç de les actuacions dutes a terme i la justificació de les
despeses realitzades, d'acord amb els criteris que les parts signants estableixin.
lgualment es lliurarà la programació prevista per a I'any següent per a què en donin la
seva aprovació.
9. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una durada de
tres anys.
10. Tota modificació haurà de comportar una clàusula addicional al present conveni.

Totes quatre parts manifesten la seva conformitat amb les estipulacions anteriors i
signen el present Conveni per quadruplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data que
figura a l'encapçalament.

llm. Sr. Josep Pallerola i Porta
Alcalde de I'Ajuntament de Josa

llm. Sr. Daniel Camps iParramon
l'Ajuntament de la
Alcalde

llm. Sr. Ventura Roca iMartí
President del Consell Comarcal
de I'Alt Urgell

Dr.

iDuran

d'Arqueologia Clàssica

