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CONVENI DE COL TABORACIó PER A LA GESTIó I EXECUCIó
PROJECTE "PARC ARQUEOTòCIC I NATURAT OBSERVATORI DE I.A
AUGUSTA. BÉ CULTURAL D'INTERÈS NACIONAI. DE CAN TACó''

DEL

VIA

Montmeló, l3 de moig de 2009

REUNITS

L'll'lm. Sr. Monuel Romol iMofo, Alcolde - president de I'
Montmeló, ossistit per lo Secretòrio de lo Corporoció,
Escué per tol de donor fe de lo signoluro del present

tde
rch i

lontrocte, i ús
Segono de lei
público.

-lonzo, Directoro de I'lnstitut Cotolò
)), ossistido per I'odminislrodor de lo
I

''r:r"Í|.-Que I'ony 2004,I'Ajuntoment de Montmeló vo subscriure omb I'lnslitut
Cotolò d'Arqueologio Clòssico un conveni de col.loboroció per o lo
gestió i execució del projecie orqueològic de Con Tocó i en el moteix
ony es vo inicior el desenvolupoment d'un progromo d'intervencions

F orqueològiques que vo posor en evidèncio I'elevot interès hislòric del
cr { lociment.

e Con Tocó vo ser declorot Bé Culturol
179/2008, de 28 d'octubre), per ser un
trimoni culturol cotolò i un dels indrels
romonitzoció de les terres d'Híspònio.

lll - Que I'Ajuntoment de Montmeló vo presentor uno sol.licitud de
cofinonçoment pel FEDER per ol període 2OO7-2013 (quodrienni 2oo7-
20,l0), eíx 4, per ol projecfe infitulot "Porc noturol i orqueològic
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Observotori de lo Vio Augustc. Bé Culturol d'lnterès Nocionol de Con
Tocó", el quol lé per objecle lo recuperoció iniegrol del jociment
orqueològic de Con Tocó i el seu entorn noturol.

ACORDS

Út¡lC.- L'lnstifut Cotolò d'Arqueologio Clòssico serò I'ens executor del
projecle "El Porc Arqueològic i Ncturol Observotori de lo Vio Augusto. Bé

Culturol d'lnterès Nocionol de Con Tocó" en cos que sigui concedido lo

sol.licitud de cofinonçoment presenlodo o lo convocotòrio d'ojuts
FEDER per ol període 2007-2013 (quodrienni 2007-2010), eix 4.

I en provo de conformitct, les ports nen el lloc i

o:l{ doto indic i

ÁÆðJdbll{m. Sr. I Romol i Moto Morch i Escué
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Dro. lsobel Rodò de Llonzo Sr. Jordi Peiret i Estrodo
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