ADDENDA AL coNVENt ESpEcíFrc DE coL.LABoRActó erurne L'AJUNTAMENT DE
cAMBRtLS I L'rNsnrur cATArÀ D'AReuEoLoctR clÀsstcA pEL pRoJEcrE
DE REcERcA "ELABonnctó DEL pLA DtREcroR DE LA vtL.LA RoMANA
DE LA LLOSA''
A Tarragona, 1 d'agost de 2008
REUNITS

L'll'lm. Sr. Robert Benaiges iCervera, alcalde-president de I'Ajuntament de Cambrils.
La Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

MANIFESTEN

l.- Que el dia 12 de maig de 2008 van subscriure un conveni de col'laboració pel projecte de
recerca "Elaboració del Pla Director de la Vil'la romana de La Llosa".
ll.- Que atesos els plantejaments iobjectius que s'estan definint durant la realització dels treballs
d'investigació en el jaciment arqueològic anteriorment esmentat creuen convenient ampliar les
actuacions previstes en el marc del conveni signat d'acord amb els següents
PACTES

1.- Aquest acord és una addenda al conveni de col'laboració pel projecte de recerca signat el dia
12 de maig de 2008 entre les parts signants d'aquesta addenda.

2.- L'objectiu d'aquesta addenda és la realització d'una campanya de prospecció geofísica amb la
finalitat de conèixer la realitat i potencialitat del subsòl que envolta les restes actualment
musealitzades de la vil'la romana. L'àrea a intervenir s'estendrà dins i fora del tancat que
actualment protegeix el jaciment. Les dades obtingudes seran de referència en la realització del
projecte que ha originat aquest conveni.

3.- L'ICAC gestionarà la contractació i coordinació dels equips de prospecció que intervindran en
el projecte: La facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, sota la direcció d'Albert Casas,
i I'empresa SOT - Prospeccions Geofísiques (direcció de Roger Sala).

4.- L'Ajuntament de Cambrils a través del Museu d'Història de Cambrils assumirà el cost dels
equips de prospecció, 5.231,60 €, que seran transferits a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
perquè aquest dugui a terme l'activitat, Aquesta transferència s'efectuarà un cop el Museu
d'Història de Cambrils rebi de I'ICAC la preceptiva memòria administrativa que estableix la
Direcció General del Patrimoni Cultural. A més, I'ICAC assumeix les despeses d'estructura
(overheads) i el cost del suport topogràfic, la coordinació científica i la redacció dels documents
relacionats amb aquesta actuació.
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Directora de l'ICAC

