ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DEL PORTAVEU,
CULTURA I ENSENYAMENT SUPERIOR DEL GOVERN D'ANDORRA I L'INSTITUT CATALÀ
D'ARQUEOLOGIA GLÀSSICA PER A LA REALITZACIO D'UN PROJECTE DE RECERCA
ARQUEOLÒGICA
Tarragona, 22 d'octubre de 2007.
REUNITS

D'una part, M. ll'ltre. Sr. Juli Minoves Triquell, ministre portaveu, de Cultura i Ensenyament
Superior, actuant en nom i representació del Govern d'Andorra per edicte de nomenament de data
2 de maig de 2007, i facultat per signar el present conveni,

I d'altra part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
(en endavant ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord amb el seu
càrrec iamb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció de I'lnstitut al director, l'11
d'abril de2002, amb domicili social a Tarragona, Plaça Rovellat s/n iClF: S-4300033-J,
MANIFESTEN

l.- Que el dia 4 de maig de 2005 van subscriure un conveni de col.laboració per la realització del
projecte "Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus orientals de
I'antiguitat a l'època medieval: estudi territorial de la vall del Madriu,,.

ll.- Que en el pacte quart del conveni anteriorment esmentat es preveuen els criteris a seguir per
fixar les aportacions econòmiques a aportar per ambdues parts al projecte per a l'any 2007.
lll.- Que atesos els resultats obtinguts en els treballs d'investigació que s'estan realitzant, creuen
convenient continuar amb les intervencions previstes en el marc del conveni signat d'acord amb
els següents
PACTES

1.- Aquest acord és una addenda al conveni de col'laboració per a la gestió iexecució del

projecte arqueològic "Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus orientals de
I'antiguitat a l'època medieval: estudi territorial de la vall del Madriu", signat el dia 4 de maig de

2005.

2.- Que les aportacions econòmiques de les institucions signants del conveni seran, d'acord al
pressupost aprovat per al 2007, el qual s'adjunta a aquesta addenda, de 15.000€ per part del
Govern d'Andorra i de 10.317,79€ per part de l'lCAC. A més, es podrà disposar de 2.968€ que
seran assumits per l'lnstitut d'Estudis Catalans, en el marc del programa de la Forma Orbis i la
universitat Autònoma de Barcelona en el marc del projecte l+D (BHA 2003-08s26).

3.- Que I'ICAC presentarà una nota de càrrec al Govern d'Andorra abans d'acabar I'any 2007
perquè aquest li faci efectiva la seva aportació de 15.000€.

4.- En relació a la direcció de la intervenció, la presentació dels resultats corresponents, i d'altres
aspectes relacionats en el conveni subscrit el dia 4 de maig de 2005, se seguirà el que en
I'esmentat conveni es va acordar.

I en prova de confor
l'encapçalament.
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Gonvenide Col'laboració entre el Ministeri del Portaveu, Cultura i Ensenyament
Superior del Govern d'Andorra i l'lnstitut Català d'Arqueologla Clàsslca
Projecte: Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus
orientals de I'antiguitat a l'època medieval: estuditerritorial de la vall del Madriu

Presupost 2007
Fonts de Financament orevistes
'15.000.00 €
10.317.79 €

Govern d'Andorra

tcAc
UAB

2.968.00 €
28.285.79 €

Total
Despeses
Campanva Arqueolòqi ca 2007
Helicòpter
Dietes iallotiament
10 14C
Desplacaments
Funqible
Suport a la recerca (topoqrafia arqueolÒqica)
Personal de suport

3.000.00
3.500.00
4,000.00
1.500.00
300.00
2.500.00
3.000,00

€

€
€
€

€
€
€

Datacions anàlisis paleoambientals

4
4

C14 Riu dels Orris
C14 Planells de Perafita
3 14C Forcat
3 C14 Antracoloqia
Anàlisi de diatomees (Blau)
Datacions Plom

Material fungible de laboratori
Pol.len
Analítiques

Altres (imprevistos)
TOTAL

1.600.00
1.600.00
1.200,00
1.200,00
1.068,00

€
€
€
€
€
1.317 ,79 €
300.00 €
1.500.00 €
700,00 €

28.285.79€

