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CONVENI ESPECíFIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE GANDESA, LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA

cLÀssIcA PER DUR A TERME UNA INTERvENcIó nnoÙeoI_ÒclcI

Gandesa, 10 de febrer de 2015

REUNITS

D'una part, I'll'lm. Sr. Carles Luz i Muñoz, Alcalde- President de I'Ajuntament de
Gandesa, amb domicili a la Plaça Espanya, 1 (43790) Gan-desa, i clF
P43065008, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, facultada
especialment per a la signatura d'aquest conveni en virtut de I'acord del Ple de
la Corporació Municipal de dala 2910112015.

D'una part, el Magfc. sr. Dídac Ramírez i sarrió, Rector Magnífic de la
Universitat de Barcelona, en virtut del nomenament per Decret i6Ol2O12, d'11
de desembre (DOGC núm. 6272, de 12 de desembre), com representant legal
d'aquesta institució en virtut de les competències que preveu I'Estatut de la
Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 24612003, de 8 d'octubre (DOGC
núm.3993, de 22 d'octubre).

I de I'altra, el Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, director de I'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 I'lnstitut amb data 11 d'abril de 2002. L'lnstiut és un
con_sorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i
el Consell lnteruniversitari de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC nim,
3143, de 19 de maig), amb domicili social a Tarragona, plaça d'en Èovellat, s/n i

ctF s-4300033-J.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest
conveni específic de col'laboració, i

MANIFESTEN

Primer. Que la Universitat de Barcelona és una universitat pública catalana,
dedicada a la prestació del servei públic de I'educació superior i la investigació,
mitjançant la docència, la recerca i l'extensió universitària.

segon. Que I'Ajuntament de Gandesa desenvolupa, mitjançant l'àrea de
Cultura, programes de preservació, museïtzació i difusió del pa[rimoni històric,
arquitectònic i arqueològic comprès en el seu terme municipal.

Tercer. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre públic de
recerca creta per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb
la participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la
recerca, la formació avançada ila difusió de la civilització icultura clàssiques.

Que I'lnstitut Català d'Arqueologia clàssica té la consideració de centre de
recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA, i li és d'aplicació el
règim jurídic establert al capítol lV del títol ll de la Llei7l2O11, del 27 dejuliol,
de mesures fiscals i financeres, la disposició addicional vuitena d'aquesta Llei, i

la resta de normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicii en matèria
de recerca.
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Quart. Que el dia 20 de gener de 2004, la Universitat de Barcelona i I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica van signar un conveni que fixa el marc general de
col'laboració entre ambdues institucions en relació amb I'arqueologia clàssica
per dur a terme programes i projectes d'investigació, activitats docents i d'altres
activitats que siguin d'interès per ambdues institucions.

Cinquè. Que l'Ajuntament de Gandesa disposa dins del seu terme municipal el
jaciment arqueològic del Coll del Moro. Aquest conjunt arqueològic està integrat
per una necròpolis d'incineració, que comprèn tres àrees ben diferenciades i

que s'enquadra entre finals del segles lX ane i el segle V-lV aC, i un hàbitat que
va des de l'època preibèrica fins al segle lll dne.

Sisè. Que les parts tenen interessos comuns en la recerca, la documentació, i la
difusió en l'àmbit de I'arqueologia clàssica del seu patrimoni, i, per tant,
desitgen subscriure un conveni de col.laboració en el marc del jaciment
arqueològic esmentat a I'anterior punt.

.p Seta. Per tot el que s'ha exposat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la
{ Llei 3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions.! públiques iel procediment administratiu comú ¡en ta Llei2612010, de 3 d'agost,

¡"å O" ¡ègim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalu-nya,
;.! l,--,,yvve I vr Hrvvevr¡rrerrr qvrrilrilùr,r€rr.rl"r utJrilu r çtt tct LRtl z9l¿v lu, ug o u agoSL,

¡"å O" ¡ègim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalu-nya,
s i ambclues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest
fi document ifj document i

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni específic és establir els termes de cooperació entre
I'Ajuntament de Gandesa, la Universitat de Barcelona i I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica sobre el finançament dels treballs d'excavació al
jaciment arqueològic del Coll del Moro en el marc del projecte quadriennal E/
primer mil'lenni aC a/s territoris del curs inferior de I'Ebre: ta formació,
desenvolupament i disso/ució de la cultura ibèrica, i que està liderat per la
Universitat de Barcelona.

Segon. Gompromisos de les parts

Les institucions signants del conveni es comprometen a:

1. La coordinació dels treballs es realitzarà conjuntament per les tres
institucions i pel que fa al treball científic la coordinació es durà a terme
per la Universitat de Barcelona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,
a través del personal investigador d'ambdues institucions

2. Les institucions aportaran, per al desenvolupament d'aquest programa i
els projectes que s'hi vinculen, els recursos humans que es creguin
convenients entre el personal de què cadascuna disposa; així mateix
facilitaran l'ús de les instal'lacions necessàries

Tercer. Finançament

A banda del finançament que cada institució pugui aportar al desenvolupament
del projecte, es preveu sol'licitar-ne d'extern. si aquest fos el cas, cada
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institució es farà càrrec de la gestió del finançament que hagi obtingut. No
obstant això, es podran transferir recursos econòmics entre les institucions, si
aquestes ho consideren necessari per la bona marxa del projecte. Donat el cas
la institució receptora haurà d'estendre a favor de la institució abonadora la
corresponent certificació en què es detallarà I'objecte de la transferència i

l'import transferit.

L'Ajuntament de Gandesa es compromet a assumir fins a 4.000 euros anuals
durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, en concepte d'aportació de
maquinària, cessió d'espai de magatzem, treballs de la brigada municipal i

pernoctació dels arq ueòlegs.

Quart. Difusió de resultats i publicacions

L'explotació científica i la difusió dels resultats corresponen a l'Ajuntament de
Gandesa, la Universitat de Barcelona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

En cas de difusió o publicació, les parts hauran de fer referència a la
participació conjunta de les entitats en el marc del projecte anteriorment
esmentat.

Les parts es comprometen a col'laborar en la publicació regular dels resultats
de la recerca fruit d'aquest conveni i a afavorir I'accés a la documentació
científica. També es comprometen a fer publicacions, reunions i d'altres
activitats científiques relacionades amb aquest conveni.

Cinquè. Coordinació del conveni

Es crearà una Comissió de coordinació paritària integrada per un representant
de I'Ajuntament de Gandesa, un representant de la Universitat de Barcelona i un
representant de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. L'esmentada Comissió
es constituirà en el termini de noranta dies (90), comptats a partir de la data de
signatura d'aquest conveni.

Aquesta comissió, entre d'altres funcions, tindrà cura del seguiment d'aquest
conveni i proposarà a les institucions signants les modificacions que cregui
oportunes per a la bona marxa del projecte. La pròpia comissió, un cop
establerta, decidirà el seu règim de reunions i d'adopció vàlida d'acords.

Sisè. 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 mitjançant denúncia

Setè. 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



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

Vuitè. 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.

Novè. Durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ésser signat i tindrà una
durada d'un any renovable previ acord de les parts.

I en prova de
triplicat, en el

conformitat i perquè així consti, signen el present document, per
lloc i la data esmerltats a I'encapçalament.

Alcalde
AjuntamUniversitat de lona

i Muñoz

de Gandesa

Joan Gómez Pal
Director
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica


