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CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA PEL MINISTERI DE CULTURA PER FINANçAR EL PARC NATURAL I
ARQUEOLOCIC OBSERVATORI DE LA VIA AUGUSTA

Montmeló, 22 de desembre de 2010

REUNITS

L'll.lm. Sr. Antoni Guil i Román, Alcalde - President de l'Ajuntament de Montmeló, assistit per
la Secretària de la Corporació, Sra. Rosa March i Escué per tal de donar fe de la signatura
del present contracte, i en ús de les facultats que li atribueix la Disposició Addicional Segona
de la Llei 712007 de 12 d'abril de l'Estatuto Básico del empleado público.

La Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstìtut 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 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, plaça d'en Rovellat, s/n iClF S-4300033-J, assistida per l'administrador
de la institució, Sr. Jordi Peiret i Estrada.

EXPOSEN

f

. Que l'any 2004,|'Ajuntament de Montmeló va subscriure amb l'lnstitut Català d'Arqueologia

Clàssica un conveni de col'laboració per a la gestió i execució del projecte arqueològic de
Can Tacó i en el mateix any es va iniciar el desenvolupament d'un programa d'intervencions
arqueològiques que va posar en evidència l'elevat interès històric deljaciment.

ll. Que l'any 2008 el jaciment de Can Tacó va ser declarat Bé Cultural d'lnterès Nacional

l
^J
{
å

(Acord Gov/17912008, de 28 d'octubre), per ser un dels béns més rellevants del patrimoni
cultural català i un dels indrets més representatius del procés de romanització de les terres
d'Hispània.
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lll. Que l'Ajuntament de Montmeló va presentar una sol'licitud de cofinançament pel FEDER
per al període 2007-2013 (quadrienni 2007-2Q10), eix 4, per al projecte intitulat "Parc natural
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i arqueològic Observatori de la Via Augusta. Bé Cultural d'lnterès Nacional de Can Tacó", el
qual té per objecte la recuperació integral del jaciment arqueològic de Can Tacó i el seu
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entorn natural. Aquesta sol'licitud de subvenció

va ser

concedida

per

Resolució

GAP1252912009, de 17 de setembre de 2009, sobre la selecció d'operacions dels ens locals
període 2007-2010,
4
FEDER per
cofinançament
susceptibles
(desenvolupament local i urbà) (DOGC núm. 5468).

de

pel

al

eix

lV. El dia 12 de maig de 2009 es va signar un conveni de col'laboració pel qual s'aprovava
que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica seria l'ens executor del projecte "Parc
Arqueològic i Natural Observatori de la Via Augusta. Bé Cultural d'lnterès Nacional de Can
Tacó" en cas que fos concedida la sol'licitud de cofinançament presentada a la convocatòria
d'ajuts FEDER per al període 2007-2013 (quadrienni 2007-2010), eix 4.
V. Que un cop acceptat I'ajut FEDER per part de l'Ajuntament de Montmeló per acord de la
Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2009. Aquesta va acordar signar amb I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica un conveni específic que comprengués els detalls de la gestió
de I'ajut que l'lnstitut hauria de dur a terme com a ens executor. Aquest conveni fou signat el
dia 2 de desembre de 2009.

. Que en la Llei 2612009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a
I'any 2010, els ajuntaments de Montmeló i Montornès del Vallès figuren com a destinataris
d'una subvenció nominativa, inclosa en el programa 3378, Subdirecció General de l'lnstitut
de Patrimoni Cultural de Espanya, per un import de 500.000 €, per finançar el parc natural i
arqueològic observatori de la vía Augusta. D'aquesta subvenció, 250.000 € (50%)
corresponen a l'Ajuntament de Montmeló.
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Vll. Com s'ha manifestat amb aquesta exposició, l'Ajuntament de Montmeló ha cornptat

sempre amb la col.laboració de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica com a ens gestor per
a la investigació i posada en valor d'aquest jaciment arqueològic. Ara és voluntat d'aquest
Ajuntament seguir comptant amb l'ICAC perquè gestioni la subvenció del Ministeri de Cultura
que ajudarà a fer front a les despeses del programa d'adequació de l'esmentat parc natural i
arqueològic que també compta amb una subvenció del programa FEDER. Amb aquest motiu
va ser tramès un informe al Ministeri de Cultura, signat conjuntament amb l'Ajuntament de
Montornès del Vallès, en què es demanava que l'ens gestor de la subvenció fos I'ICAC el dia
d'octubre de 2010.

Vlll. El dia 4 de novembre de 2010, la directora general de Belles Arts iBens Culturals

del
Ministeri de Cultura va resoldre concedir la subvenció nominativa per un import de 250.000 €
per finançar el Parc natural i arqueològic "Observatori de la Via Augusta". En I'esmentada
resolució la directora general autoritza al beneficiari a subcontractar el 100% de l'activitat
d'acord amb el que es va manifestar en l'escrit del dia 25 d'octubre de 2010. El terme per a
la realització de l'activitat subvencionada finalitzarà el dia 31 de maig de 2011.
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fX. Atès el que s'ha exposat id'acord amb el que preveu la Llei 3011992, de 26 de novembre,
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de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú,
ambdues administracions, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per signar aquest

-o document.
.¡: gl

oo
oã
sa,

¡t
6<
¡R

ACORDEN

PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni és fixar el marc de col'laboració per a I'execució del
projecte "Parc Arqueològic i Natural Observatori de la Via Augusta" que compta amb
una subvenció del Ministeri de Cultura. Aquest projecte s'emmarca en un projecte
més ampli de l'esmentat parc que disposa d'un cofinançament dels Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).
Aquest projecte és un conjunt d'actuacions destinades a la recuperació i posada en
valor del jaciment arqueològic de Can Tacó, recentment declarat Bé Cultural d'lnterès
Nacional. A més de les tasques d'excavació, conservació i rehabilitació arquitectònica
del jaciment, es contempla la restauració de l'entorn natural en el qual es troba
emplaçat, I'arranjament dels camins d'accés i la construcció d'un punt d'informació
oer acollir els visitants.

SEGoN. PROJECTE CONJUNT AMB L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL
VALLÈS

El projecte "Parc Arqueològic i Natural Observatori de la Via Augusta", que és

l'objecte d'aquest conveni de col'laboració, és un projecte conjunt amb I'Ajuntament
de Montornès del Vallès. Aquest Ajuntament també disposa del finançament del
Ministeri de Cultura i del fons FEDER, aprovats en la mateixa convocatòria, i n'ha
encarregat la seva l'execució a l'ICAC amb el qual ha signat el corresponent conveni
de col.laboració. La gestió pressupostària dels fons que financen aquest projecte serà
pròpia per cada Ajuntament a efectes de poder justificar els ajuts del Minsiteri de
Cultura i del FEDER.

TERCER. COMPROMIS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELO

juntament de Montmeló es compromet
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il I

lnformar al Ministeri de Cultura de l'encàrrec d'execució de la subvenció
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i rebre'n l'autorització pertinent
2

Transferir a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica la quantitat de 250.000 €,
d'acord amb el programa de finançament que es fixa en el acord cinquè
d'aquest conveni

?

Aportar els terrenys del seu terme municipal on s'ha de dur a terme l'execució
del projecte d'actuació fixat en aquest conveni de col'laboració
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Gestionar l'autorització dels projectes d'obra que es formulin davant de la
Comìssió Tècnica del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya
a Barcelona.

5

Autoritzar, sense cost, els permisos d'obres que l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica pugui sol'licitar, com a ens executor del projecte, a l'Ajuntament de
Montmeló.

o

Permetre l'ús temporal de les instal'lacions del Museu de Montmeló com a
centre de treball de l'ICAC perquè aquest pugui dur a terme tasques de gestió
del projecte.

QUART. COMPROMIS DE L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet

a:

1. Dirigir l'execució del projecte "Parc Arqueològic i Natural

Observatori de la Via
Augusta" que compta amb una subvenció del Ministeri de Cultura. Aquest
projecte s'emmarca en un projecte més ampli de I'esmentat parc que disposa
d'un cofinançament dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER)

2. Gestionar el pressupost del projecte que és de 250.000 €, i que li serà
transferit per l'Ajuntament de Montmeló d'acord amb el programa de
finançament que es fixa en l'acord cinquè d'aquest conveni

3. Comunicar a I'Ajuntament

de

Montmelò

la

modificació

de

qualsevol

circumstància relativa a I'actuació

4.

Facilitar a l'Ajuntament de Montmeló la informació que li sigui sol'licitada en
relació amb el desenvolupament i execució del projecte i la gestió del
pressupost

5. Complir les normes que el Ministeri de Cultura estableixi per al

correcte

compliment de la subvenció atorgada.

6.

Preparar la justificació les despeses realitzades en l'execució del projecte
perquè l'Ajuntament de Montmeló pugui presentar-la al Ministeri de Cultura.
L'ICAC custodiarà la documentació generada en l'execució del projecte durant
el termini que sigui menester

7.

Encarregar la direcció científica i tècnica de les actuacions del projecte al Dr.
Josep Guitart i Duran, catedràtic d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona i investigador adscrit de l'ICAC

8.

Utilitzar quan sigui menester les instal'lacions del Museu de Montmeló com a
centre de treball. L'ús d'aquest permís es farà sota la direcció isupervisió de la
directora del Museu i no suposarà cap despesa extraordinària per al Museu ni
destorb en el seu funcionament.

CINQUE. PLA DE FINANçAMENT

Per a la bona execució del projecte l'Ajuntament de Montmeló transferirà el

pressupost de l'actuació que és de 250.000 €, abans del dia 30 de desembre de 2010,
a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. Aquesta quantitat es considerarà abonada
quan I'Ajuntament faci les transferències previstes en el conveni subscrit amb I'ICAC
que detalla el conjunt de l'actuació per a l'execució del projecte "Parc Arqueològic i
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Natural Observatori de la Via Augusta" que disposa d'un cofinançament dels Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) iuna aportació 1.607,13 € que
corresponen a la xifra de la subvenció del Ministeri que queda fora de la subvenció
FEDER.

Les transferències es faran al compte corrent número 2100 301 1 36 2200360230 de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.
SISÈ. COORDINACIÓ DEL CONVENI

Es crearà una Comissió de coordinació paritària integrada per I'alcalde

de

l'Ajuntament de Montmeló i la directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, o
de les persones que deleguin, a més d'un representant de cada part. L'esmentada
Comissió es constituirà en el termini de noranta dies (90), comptats a partir de la data
de signatura d'aquest Acord Marc.
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'adooció vàlida d'acords.

SETÈ. DIFUS¡Ó DELS RESULTATS DE L'ACTUACIÓ

En relació amb la direcció de la intervenció, la presentació dels resultats
corresponents, la publicació, id'altres aspectes relacionats amb la difusió dels
resultats de I'actuació se seguirà el que es va establir en el conveni subscrit el dia 22
de setembre de 2004 entre l'Ajuntament de Montmeló, l'Ajuntament de Montornès del
Vallès i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssrca.
VUITÈ. NATURALESA JURíDICA

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos entre
administracions públiques a la Llei 3011992 de 26 de novembre, anteriorment
esmentada, i resta exclòs de la Llei 3012007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
oúblic d'acord amb l'article 4.1.c.

L'encàrrec de I'execució de la subvenció de l'Ajuntament de Montmeló a favor de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica no eximeix a aquest del compliment de la
normativa general de subvencions i de l'específica que el Ministeri de Cultura pugui
dictar a l'efecte. A més, l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica assumeix el
compromís de complir, en I'execució de la subvenció que li ha estat encarregada, els
requisits iles obligacions que corresponguin, en especial les referides en els articles
13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions iles referides
a la justificació de la subvenció recollides en l'esmentada Llei i en el seu reglament
aprovat pel Reial Decret 88712006, de 21 de juliol; així com, les que dicti el Ministeri
de Cultura a I'efecte.
.!

DESÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ
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El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:
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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 l'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a l'altra part amb antelació suficient mitjançant
denúncia.

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels seus
respectius compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.
ONZÈ. 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.
DOTZÈ. DURADA DEL CONVENI

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es resoldrà quan
s'hagin aconseguit els objectius fixats.

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat en la data iel
lloc esmentats a l'encapçalament.
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Antoni Guil R
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lnstitut català
I \ o'4rcueologia Clàssica

lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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Jordi
Administrador
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

