CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS
L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PEL PROJECTE
DE RECERCA "ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE LA VIL.LA ROMANA
DE LA LLOSA''
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Cambrils. 12 de maio de 2008
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Sr. Robert Benaiges i Cervera, alcalde-president de I'Ajuntament de
domic
a la plaça de l'Ajuntament, 4, i CIF núm. P-43038001, en
ació d'aquest.

rt, I'll'lm.
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De I'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
(ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord amb el seu càrrec i amb
les funcions que li foren delegades pel Consell de Direcció de l'lnstitut amb data d'11 d'abril
de 2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat
Rovira i Virgili i el Consell lnteruniversitari de Catalunya, creat per l'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 iClF S-4300033-J.
Ambdues parts, es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni
específic de col'laboració, i
MANIFESTEN

Primer. Que I'Ajuntament de Cambrils i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica signaren el dia
12 de març de 2007 un Conveni Marc de col'laboració per a promoure actuacions
d'investigació, divulgació i promoció en el camp de I'arqueologia clàssica del terme municipal
de Cambrils.

Segon. Que el jaciment arqueològic de la vil'la romana de La Llosa és un exemple
representatiu del procés de romanització del nord est de l'antiga Hispania Citerior.

Tercer. Que I'Ajuntament de Cambrils desenvolupa, mitjançant el Museu d'Història de
Cambrils, programes de preservació, excavació, musealitzacio i difusió d'aquest jaciment
adscrit a I'esmentat museu i obert al públic de forma permanent des del 31 de març de 2007.

Quart. L'Ajuntament de Cambrils té la voluntat de crear un Parc urbà a l'entorn de la vil'la de
Llosa i aviat iniciarà la redacció del corresponent projecte urbanístic.

C

uè. Que l'ICAC desenvolupa el projecte d'Ager Tarraconensis dins de la seva línia de
recerca d'Arqueologia del paisatge, poblament iterritori, i la vil'la romana de la Llosa
constitueix un dels jaciments més significatius i rellevants de l'àrea geogràfica compresa en
I'esmentat projecte.

Sisè. Que la vil'la romana de la Llosa és un indret en què s'han efectuat nombroses
excavacions arqueològiques assolint un volum d'informació tècnica quantiós a la vegada que
constitueix una realitat urbanística important. Ambdós aspectes demanen una profunda

reflexió

i

planificació cara

a la seva difusió científica i

Cambrils, ja sigui a nivell urbanístic, turístic o cultural.

integració social en la vil.la de

Setè. Que aquest projecte de recerca pot ser objecte d'un conveni específic, tal
estableixen els acord
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i 2 del Conveni Marc.

Vuitè. 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, ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar
aquest document

i

C

¡
g
3

fl¡

Þ
{-$ ¡.$ Primer. Finalitat de la col.laboració.

ACORDEN

tè î)

J

g¡

U

l'i
\ø
4

ì

q'
ì1

Ëå es objecte d'aquest conveni específic establir els termes de cooperació entre I'Ajuntament de
ËÍ Cambrils i l'ICAC per a la redacció del Pla director de la vil'la romana de la Llosaiperala
projecció científica i social dels nous resultats arqueològics del jaciment.
Segon. Gomissió lnstitucional de Seguiment.
Per garantir el bon compliment d'aquest conveni icontrolar-ne el seu desenvolupament tècnic
econòmic es crearà una Comissió lnstitucional de Seguiment formada pels següents
membres: I'Alcalde de Cambrils o la persona en qui delegui, el Regidor de Cultura i Patrimoni
de l'Ajuntament de Cambrils, la directora de l'ICAC o persona en qui delegui, i l'administrador
de I'lCAC. La Comissió lnstitucional de Seguiment efectuarà tres reunions de control: la
primera al començament, la segona en el cinquè mes després de la signatura i, la darrera, un
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rcer. Gost i finançament.
I cost de I'execució del conveni és de 31.500 € i serà aportat íntegrament per I'Ajuntament
e Cambrils a través del Museu d'Història de Cambrils. El Museu aoortarà a I'ICAC ef cost
pressupostat de la manera següent: 12.600 € un cop s'hagi realiÍzat la segona reunió de
Comissió de Seguiment i18.900 € a I'entrega del Pla director. Per al pagament d'aquestes
quantitats caldrà l'acord de la Comissió de Seguiment i l'import corresponent es transferirà al
compte corrent de La Caixa 2100 3011 36 2200360230 de I'lCAC. Aquest pressupost cobrirà
les despeses dels tècnics implicats en l'elaboració del Pla, però no la dels seus coordinadors.
Quart. Autoria i responsabilitat.
L'elaboració del Pla director serà coordinada pel Sr, Gerard Martí Estrada (Dtor. del Museu
d'Història de Cambrils) i el Sr. Josep M. Macias Solé (investigador de I'ICAC). El Pla director
rà elaborat per tècnics de I'lCAC, a més, comptarà amb l'assessorament dels tècnics de
I'Ajuntament de Cambrils que determini la Comissió lnstitucional de Seguiment i de l'empresa
EX - Arqueologia i Patrimoni que ha realitzat les intervencions arqueològiques al
jaclment des de I'any 1990.
Ginquè. Difusió.

Les parts signants d'aquest conveni es comprometen a difondre el contingut de

la

documentació elaborada en la redacció del Pla director de la forma que determini la Comissió
lnstitucional de Seguiment. La difusió pot ser en forma de conferència, d'article, extracte o
notícia. En qualsevol difusió dels resultats s'esmentarà que Ia intervenció s'ha dut a terme
mitjançant la col'laboració entre les institucions que signen aquest conveni. En cas que es
consideri oportú dur a terme una publicació monogràfica, Ia seva edició haurà de ser objecte
d'un nou conveni especific.

Sisè. Programació dels treballs.
Un cop signat el conveni, l'Ajuntament de Cambrils disposarà d'un mes de termini per lliurar a
I'ICAC tota la informació tècnica necessària per a l'elaboració del Pla director: documentació
urbanística, administrativa i un exemplar de totes les memÒries d'intervenció arqueològica
desenvolupades fins a l'actualitat. També s'inclourà còpia digital de la planimetria del
jaciment.

Un cop rebuda aquesta informació I'ICAC disposarà de vuit mesos per a l'elaboració del Pla
director. L'elaboració del document es farà de mutu acord amb els Serveis Tècnics municioals
que elaboraran el projecte urbanístic del Parc Urbà de la Llosa.
Setè. Gonfidencialitat.
Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, en cap cas, les informacions científiques

o tècniques, derivades de I'elaboració del projecte, durant el desenvolupament del conveni,
sense el consentiment de l'altra part.

Vuitè. Naturalesa jurídica.
Aquest conveni té naturalesa administrativa als efectes del que estableix la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de contractes del sector públic.
Novè. Durada del Gonveni.
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat ila durada s'estableix fins al
lliurament del Pla director. Posteriorment, se signarà un altre conveni específic per al
desenvolupament de I'esmentat Pla director. També podrà extingir-se a instància d'una de les
parts signants per l'incompliment de les obligacions assumides en aquests conveni per
qualsevulla de les parts.
Desè. 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.
I en prova de conformitat i perquè així consti, signen el present document, per triplicat, en
lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

t=t=l=

tse! A* Lmtç*:*
Clq.¡.ologle Clår¡¡a¡

Benaiges i Cervera
de Cambrils

lsabel Rodà de Llanza.
Directora de l'lnstitut Català l'Arqueologia
Clàssica
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