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CONVENI DE COTTABORACIÓ PER A LA GESNó I EXECUCIó DEt
PROJECTE "PARC ARQUEOTòGIC I NAIURAT OBSERVATORI DE tA VIA
AucusrA. gÉ cutrunlt o'txrRÈs NActoNAt DE cAN rAcó"

del Vollès, l3 de moig de 2009

/' L'lllm. Sr. Doniel Cortés Mortin, Alcolde - Presidenl de I'Ajunloment de
Montornès del Vollès. ossislil per lo Secrelòrio occidentol de lo
Corporoció, Sro. M. Júlio Cid Bqnio per lol de donor fe de lo signoluro
del presenl conlrocte, i en ús de les focullols que lÍolribueix lo Disposició

';-,;'-'emdeodo PÚ blico.

Lo Dro. lsobel Rodò de Llonzo. Direcloro de I'lnstilul Cotolò
d'Arqueologio Clòssico (ICAC). ossistido per I'odminislrodor de lo
institució, Sr. Jordi Peirel i Estrodo.

fi,lANltESÌEN

l.-Que I'ony 2004, l'Ajuntomenl de Monlornès del Vollès vo subscriure
omb I'lnstitut Cotolo d'Arqueologio Clòssico un conveni de
colloboroció per o lo gestió i execució del projecte orqueològic de
Con Tocó i en el moteix ony es vo inicior el desenvolupomenl d'un
progromo d'intervencions orqueològiques que vo posor en evidèncio
I'elevof inlerès hislòric del jociment.

ll.- Que I'ony 2@8 el jocimenl de Con Tocó vo ser declorol Bé Cullurol
d'lnterès Nocionol (Acord Gov/ì7912008, de 28 d'octubrel, per ser un
dels béns més rellevonts del polrimoni cullurol cotolò i un dels indrets
més representolius del procés de romonilzoció de les tenes d'Hispònio.

lll - Que I'Ajunlomenl de Monlornès del Vollès vo presenlor uno
sollicitud de cofinonçoment pel FEDER per ol període 2007-2013
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(quodrienni 2æ7-|ãu-l0), eix 4, per ol projecle inlilulot "Porc nolurol i

orqueològ¡c Observotori de lo Vio Augusto. Bé Culturol d'lnlerès
Nocionol de Con Tocó", el quol lé per objecte lo recuperoció integrol
deljociment orqueològic de Con Tocó Íel seu entorn nolurol.

ACORDS

Ú¡¡lC.- L'lnstitut Cotolò d'Arqueologio Clòssico serò I'ens execulor del
projecte "El Porc Arqueològic iNoturol Observotori de lo Vio Augusto. Bé
Culturol d'lnterès Nocionol de Con Tocó" en cos que sigui concedido lo
sol{icilud de cofinonçomenl presentodo o lo convocotòrio d'ojuts
FEDER per ol període 2007-2013 (quodrienni20f7-20,l0), eix 4.

I en provo de conformitot, les ports signen oquest conveni en el lloc i

dolo indicots en I' '/'
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