Ajuntament del Catllar
CONVENI ESPECÍFIC DE COL.LABORAGIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DEL CATLLAR I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
PER LA REALITZACIÓ D'UNA PROSPECC¡Ó ARQUEOIÒCICA
Tarragona, 17 de març de 2015
REUNITS

D'una part, I'll'lm. Sr. Antoni Lopez Lopez, alcalde de El Catllar, amb
domicili al Catllar (43764), Pl. de la Vila, 1 i CIF P-4304400-G
I de I'altra, el Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, director de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), que actua en nom 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 d'11 d'abril
de 2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya,
creat per I'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 ¡ CIF S-430033-J.
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Les parts, es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni específic de col'laboració, i
MANIFESTEN

AJUNTAMEÍIIT
DEL CATLI.åH

Primer. Que I'Ajuntament del Catllar té la intenció de desenvolupar
programes de preservació, museitzacio i difusió del patrimoni històric,
arquitectònic i arqueològic comprès en el seu terme municipal.

Segon. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre públic
de recerca creat 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 i la difusió de la
civilització i cultura clàssiques.

ñ

L'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 Llei712011, del 27
de juliol, de mesures fiscals i financeres, la disposició addicional vuitena
d'aquesta Llei, i la resta normativa específica que la Generalitat de
Catalunya dicti en matèria de recerca.
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Tercer. Que les parts tenen interessos comuns en la recerca, la
documentació i la difusió en l'àmbit de l'arqueologia clàssica i el seu
patrimoni, i, per tant, desitgen subscriure un acord de col.laboració que
defineixi els termes de cooperació entre les institucions i permeti la
realització d'unes prospeccions arqueològiques en el seu terme
municipal.

Quart. Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica desenvolupa

el

projecte de recerca Testimonis arqueologics de la segona Guerra Púnica
al Camp de Tarragona dirigit pel Dr. Jordi Lopez Vilar, investigador de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, paral'lelament I'lnstitut
col'labora en el projecte de recerca, impulsat per la Universitat de
Barcelona i dirigit pel Dr. Jaume Noguera Guillén, Guerra i conflicte en el
nord-est de Ia Península ibèrica en època romanorepublicana (segles lll-l
aC,) ambdós projectes es duen a terme en el marc del programa específic
de I'ICAC titulat L'impacte de I'exèrcit romà sobre /es comunitats
indígenes del NE d'lbèria.

i

Cinquè. 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 i el procediment administratiu comú i en la Llei
2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic de procediment de les
administracions públiques a Catalunya, ambdues parts es reconeixen
capacitat jurídica suficient per signar aquest document i

i

ACORDEN
A.|UNTAMEIIT

Primer. Objecte del conveni

DELcATLI¡R

L'objecte del conveni específic és establir els termes de cooperació entre
I'Ajuntament del Catllar i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a la
realització d'unes prospeccions arqueològiques en el terme municipal del
Catllar, concretament, en els terrenys de Mas de Cosme-Mas Gerembí

que

té per objectiu la recerca de restes d'un enfrontament

bèl'lic

ocorregut en la segona Guerra Púnica.

Segon. Gompromisos de les paÉs
La coordinació dels treballs de prospecció i el treball científic es durà a
terme per I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, sota la direcció del Dr.
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Jordi López Vilar, investigador de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,
amb la col'laboració dels investigadors que s'estimi oportú.

L'ICAC gestionarà els corresponents permisos a la Direcció General
d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, elaborarà les memòries
administratives i la redacció dels documents relacionats amb aquestes
actuacions.

Tercer. Finançament
L'ICAC aportarà, d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, el
finançament per fer possible els treballs de prospeccions. A banda del
finançament que pugui aportar al desenvolupament de la campanya de
prospeccions, es preveu sol'licitar-ne d'extern.

L'Ajuntament del Catllar
I'allotjament de I'equip.

es compromet a assumir la

manutenció

i

Quart. Difusió de resultats

Les parts signants d'aquest conveni es comprometen a difondre el
contingut de la recerca elaborada. En la difusió dels resultats es farà
referència explícita a les institucions i les entitats que hagin participat en
el projecte.

Ginquè. Gauses 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 I'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a I'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.
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Sisè. Naturalesa del conveni

El present conveni té la

naturalesa dels convenis de col'laboració
previstos en la Llei 30/1992 de 26 de novembre ia la Llei26120'10 de 3
d'agost, anteriorment esmentades.
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 amistosa, 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. Durada del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una
durada que requereixi la consecució de I'objecte del conveni.

l, en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat a la
data i el lloc esmentats a I'encapçalament.

níiòn

Joan Gómez Pallarès
Director
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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