
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERT DEL PORTAVEU DEL
GOVERN, DE DESENVIOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME, CULTURA I

UNIVERSITATS DEL GOVERN D'ANDORRA I L'INSTITUT CATALÀ
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A LA REALITZACIÓ D'UN PROJECTE DE
RECERCA ARQUEOLOCICE

Andorra laYellalllTarragona, 16 de maig de 2008

REUNITS

D'una part, M. ll'ltre. Sr. Juli Minoves Triquell, ministre Portaveu del Govern, de
Desenvolupament EconÒmic, Turisme, Cultura i Universitats, actuant en nom i

representació del Govern d'Andorra per edicte de nomenament de data 12 de
desembre del 2007, ifacultat per signar el present conveni,

I d'altra part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (en endavant, ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat,
d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell de
Direcció de I'lnstitut al director, l'11 d'abril de 2002, amb domicili social a Tarragona,
Plaça Rovellat s/n i CIF: S-4300033-J,

EXPOSEN

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 el dia 22 d'octubre de 2007 van subscriure una addenda a aquest conveni per
la continuació del projecte anteriorment esmentat durant el 2007, en el marc del
conveni signat.

lll: Que ambdues parts manifesten I'interès dels treballs d'investigació i dels resultats
obtinguts per I'equip de recerca coordinat des de l'ICAC sota la direcció dels doctors
Josep Maria Palet Martínez (ICAC) i Santiago Riera Mora (Universitat de Barcelona), i

amb la participació de l'Àrea de Recerca Històrica del Ministeri.

lV: Que atesos els resultats obtinguts en els treballs d'investigació que s'estan
realitzant, creuen convenient continuar la 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" durant els anys
2008 i 2009.

V. Que el Ministeri encarregat de Cultura del Govern d'Andorra i I'ICAC tenen entre els
seus objectius el desenvolupament de la recerca i el coneixement de la història i

l'arqueologia de les societats pirinenques i el seu medi.



Vl. Que és necessari establir
portar a terme eficaçment les
en aquest sentit.

En consequència, les parts
seguents

una col'laboració entre les institucions implicades per
tasques d'estudi i recerca, i coordinar mitjans i esforços

acorden subscriure el present conveni atenent els

PACTES

1. Que I'ICAC ha inclÒs el projecte "Ocupació del sòl i formes del paisatge de
muntanya als Pirineus orientals de l'antiguitat a l'època medieval: la vall de Madriu-
Perafita-Claror (Andorrâ)" en la seva programació científica, i es compromet a assumir
i garantir la direcció i el seguiment científic del projecte, així com a vetllar per la qualitat
cientificotècnica de les intervencions arqueològiques que se'n derivin.

2. Que el projecte esmentat en el punt anterior, pretén analitzar des de la perspectiva
de la disciplina de I'arqueologia del paisatge, els espais de muntanya com a espais
culturals en totes les seves dimensions (mediambiental, social i humana), amb
l'objectiu d'avaluar l'acció antrÒpica, l'ocupació del territori i les relacions societat-medi
al llarg del temps, especialment entre l'època protohistòrica i l'alta edat mitjana. El
projecte de recerca vol ser també una eina per a la gestió del patrimoni.

3. La zona d'estudi se centra en I'estatge forestal superior i els espais supraforestals
de la vall del Madriu-Perafita-Claror, entre les cotes 1.950 i 2.800 m. El sector d'estudi
se situa al sud-est del Principat d'Andorra, als terrenys delimitats en la cartografia
aprovada per la UNESCO l''1 de juliol del 2004, com a vall del Madriu-Perafita-Claror,
excloent-hi la zona tampó.

4. Que la Secretaria d'Estat de Política Cultural, dóna suport a les intervencions
científiques en els territoris que es derivin del projecte "Ocupació del sòl i formes del
paisatge de muntanya als Pirineus orientals de I'antiguitat a l'època medieval: la vall de
Madriu-Peraf ita-Claror (Andorra) ".

5. Que d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, ambdues parts es
comprometen a contribuir en el finançament de les despeses originades per l'execució
de les intervencions arqueològiques i els estudis que se'n derivin, segons els quadres
de despesa ifinançament següents:

Quadre de despesa anys 2008-2009:

Prospeccions arqueològiques i sondejos:
Datacions i anàlisis de laboratori paleoambientals:
Altres

TOTAL:

26.600 €
18,000 €

1.338 €

45.938 €
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6. El pressupost és de 45.938 € i s'assumirà entre ambdues lnstitucions. El Govern
d'Andorra transferirà 30.000 € a I'ICAC perquè aquest dugui a terme la gestió global
del projecte. Aquesta transferència s'efectuarà en els terminis seguents: abans del
quinze d'octubre (15/10) de 2008 aportarà'15.000 € iabans de quinze d'octubre de
2009 aportarà els 15.000 € restants.
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Abans de procedir a transferir la segona aportació a I'ICAC, aquest haurà d'haver
tramès al Govern d'Andorra la documentació corresponent a I'any 2008 als
compromisos fixats en el pacte vuitè d'aquest conveni.

D'altra banda, I'ICAC assumirà la totalitat de la gestió científica i econòmica del
projecte, per la qual cosa rebrà I'aportació del Govern d'Andorra, anteriorment
esmentada, de 30.000 €. Aporlació que juntament amb la de I'ICAC, de 15.938 €,
sufragarà la totalitat del pressupost previst. A més, l'ICAC també assumirà les
despeses d'estructura (overhead) i el cost de la coordinació científica.

7. Que I'ICAC pot establir acords, contractes i convenis de col'laboració amb els
diversos equips que desenvolupen aspectes diferents del projecte.

8. Anualment la direcció del projecte ha de presentar a les parts signants una memòria
científica amb el balanç de les actuacions dutes a terme i la justificació de les
despeses realitzades, d'acord amb els criteris que les parts signants estableixin.
lgualment s'ha de lliurar la programació prevista per a I'any seguent perquè en donin
la seva aprovació, i el resultat dels treballs en format informàtic i paper (textos i

imatges).

9. Que en qualsevol presentació o edició dels resultats d'aquestes recerques, figuraran
les dues institucions com a organitzadores d'aquesta recerca.

10, Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat i tindrà una durada de
oos anys.

11. Els incompliments de qualsevol de les obligacions establertes en el present
conveni se sancionen de conformitat amb la legislació aplicable. Les qüestions
litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni seran
resoltes per acord de les parts i si aquest acord no fos possible, aquests es
comprometen a la mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció
que pertoqui. Les parts se subjecten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans.

Totes dues parts manifesten la seva conformitat amb les estipulacions anteriors i

signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data que figura
a I'encapçalament.

Desenvolupament Econòmic, Turisme,
Cultura i Universitats del Govern d'Andorra
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Dra. lsabel Rodà de Llanza
Directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica

M. ll.ltre. Sr. Juli Minoves Triquell
Ministre Portaveu del Govern. de


