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Ajuntament de
Premià de Mar

NCACA
lnsl¡tut

Català
d'Arqueologia Glàssica

CONVENI ESPECIFIC DE COL.LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR I
L'INSTITUT cnrnlÀ D'AReuEoLoGIA clÀssrcA pER AL pRoJEcrE DE LA vIL'LA RoMANA
LA GRAN VIA-HORTA FARRERONS

DE

Premià de Mar, 26 de novembre de 2008

REUNITS

D'una part,

L'Il'lm. sr. Miquel Buch i Moya, alcalde de l'Ajuntament de Premià de Mar, amb domicili
Premià de Mar, plaça de I'Ajuntament, 1, iCIF P-0817100-A;
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De l'altra,

La Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC),
en el seu nom irepresentació d'acord amb el seu càrrec iamb les funcions que foren
delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de 2002, amb domicili social a
Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n iCIF S-4300033-1.
Davant meu Elisa Almirall iGayo, Secretària General de l'Ajuntament de Premià de Mar,

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar

el present conveni, ia

tar

efecte
MANIFESTEN
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Primer. Que I'Ajuntament de Premià de Mar i I'Institut Català d'Arqueologia Clàssica signaren el dia
11 de març de 2008 un Conveni Marc de col'laboració per a promoure actuacions de recerca,
, divulgació i promoció en el camp de l'arqueologia clàssica del terme municipal de Premià de Mar.
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"$egon.Que el jaciment arqueològic de la vil.la romana de la Gran Via-Horta Farrerons
:!Çna de les vil'les de major extensió ialhora d'arquitectura més original del Maresme,
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Tercer. Que l'Ajuntament de Premià de Mar desenvolupa, mitjançant l'àrea de Participació,
programes de preservació, musealització idifusió del patrimoni històric, arquitectònic
arqueològic comprès en el seu terme municipal.
Quart, Que l'Ajuntament de Premià de Mar il'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tenen
voluntat d'investigar el jaciment esmentat i, poster¡orment, publicar els resultats de

la
la

recerca,
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e l'ICAC desenvolupa el projecte d'Ager Tarraconensis dins de la seva línia de
ueologia del paisatge, poblament i territori; i la vil.la romana de la Gran Vians constitueix un dels jaciments més significatius irellevants de l'àrea
presa en l'esmentada línia,
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il'la romana de la Gran Via-Horta Farrerons té un especial interès d'estudi ja
il'la de olanta octoqonal -només se'n coneixen dos altres paral'lels dins la
!rica, a Valdetorres de Jarama (Madrid, Espanya) ia Mexilhoeria Grande (Faro,

es tracta sens dubte d'una arquitectura de palau de camp baiximperial,

Setè. Que l'empresa ACESA ha concedit un ajut de 15,000 € a l'Ajuntament de Premià de
Mar per finançar les excavacions d'aquest jaciment durant l'any 2008.

Vuitè. Que aquest projecte de recerca pot ser objecte d'un conveni específic, tal com
estableixen els acords

1i2

del Conveni Marc.

Novè. Per tot el que s'ha exposat fins ara, id'acord amb el que està previst a la Llei
30/7992, de 26 de novembre, el règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient
per signar aquest document iacorden els següents
PACTES

Primer, Finalitat de la col'laboració
Es objecte d'aquest conveni específic establir els termes de cooperació entre l'Ajuntament
de Premià de Mar il'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la investigació de la vil'la
romana de la Gran Via-Horta Farrerons iper a la projecció científica isocial dels nous
resultats arqueològics del jaciment.
Segon. Cost i finançament
El cost total de la investigació arqueològica és de 60,600 €, L'Ajuntament de Premià de Mar
es fa càrrec de 15,000 €. Per fer front a aquestes despeses podrà comptar amb finançament
privat isubvencions públiques. La resta del pressupost previst, és a dir,45.600 € serà
assumit directament per l'ICAC.

L'Ajuntament de Premià de Mar aportarà a aquesta cooperació amb l'ICAC els 15,000 € de la
seva participació econòmica en un termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de
l'endemà de la signatura del conveni, perquè aquest dugui a terme la gestió total del
projecte, En el cas que en la data de signatura del present conveni ja hagués invertit
aquesta quantitat de 15.000 € en les excavacions arqueològiques del jaciment esmentat,
l'Ajuntament de Premià de Mar aportarà la certificació d'aquesta aportació per a afegir-la
com a annex.

Oportunament, I'ICAC informarà a I'Ajuntament de Premià de Mar de les despeses
realitzades, No obstant això, la primera aportació de l'ICAC que es farà durant l'any 2008,
.t consistirà en el pagament d'una factura a l'empresa Actium Patrimoni Cultural SL, per valor
i de L2.254,66 € (IVA inclòs), en concepte de la finalització de les excavacions
I arqueològiques a l'Horta Farrerons realitzades durant I'any 2008.
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i Tercer. Autoria
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i responsa bilitat

'Aquest estudi estarà dirigit per la Dra. Marta Prevosti (investigadora de l'ICAC) amb la
col'laboració de l'arqueòleg Sr. Ramon Coll Monteagudo (funcionari, tècnic de Patrimoni de
l'Ajuntament de Premià de Mar),

Quart, Difusió

Les parts signants d'aquest conveni es comprometen a difondre el contingut de la
docu men
ó elaborada en l'excavació del jaciment de la forma que determini la Comissió
In
nal e Seguiment. En la difusió dels resultats s'esmentarà que la intervenció s'ha
itjançant la col.laboració entre les institucions que signen aquest conveni.
esl farà referència explícita als patrocinadors privats que hi han participat
n'¡icð

ció del resultats
gnants d'aquest conveni es comprometen a publicar els resultats científics de les
Les pa
intervencions, ja sigui en forma d'article, extracte, resum o conclusions, o bé en forma de
monografia. En qualsevol publicació dels resultats s'esmentarà que la intervenció s'ha portat

a terme mitjançant la col'laboració de les institucions que signen aquest conveni, En cas
que es consideri oportú dur a terme una publicació monogràfica, aquesta es finançarà amb
les aportacions que les parts signants d'aquest conveni assignin, d'acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries, a banda de les aportacions compromeses en aquest conveni.
Sisè, Comissió Institucional de Seguiment

Per garantir el bon compliment d'aquest conveni icontrolar-ne el seu desenvolupament
tècnic ieconòmic es crearà una Comissió Institucional de Seguiment formada pels següents
membres: l'alcalde de Premià de Mar que la presidirà, la directora de I'ICAC que en serà la
vicepresidenta, la Dra, Marta Prevosti, investigadora de I'ICAC, que actuarà com a secretària iun
vocal nomenat per cada institució,

Setè, Coord inació dels treba lls
La coordinació dels treballs es realitzarà des de l'ICAC, ien ells col'laborarà l'Ajuntament de
Premià de Mar que assigna a aquest efecte el Sr. Ramon Coll (funcionari, tècnic de
Patrimoni de I'Ajuntament de Premià de Mar).

Vuitè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa restant exclòs de la Llei 30/2007,
d'octubre, de contractes del sector públic d'acord amb I'article 4,1,c.
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Novè. Marc del conveni

Aquest conveni de col'laboració s'emmarca en el que estableix el Conveni marc de
col'laboració entre l'Ajuntament de Premià de Mar il'Institut Català d'Arqueologia Clàssica,
signat el dia 11 de març de 2008, per als convenis específics,
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.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació iel compliment d'aquest
conveni específic seran resoltes d'acord amb la clàusula novena sobre Resolució de
Conflictes del procediment establert en el conveni marc per a aquestes qüestions, la qua
diu textualment que 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,
l'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.
Desè. Durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura itindrà una durada de
tres anys, si cap de les parts no el denuncia per escrit amb tres mesos d'antelació; o bé es
resoldrà abans si s'han assolit completament els objectius previstos.
oc i la data es

itat i perquè així consti, signen el present document, per duplicat, en
ats a l'encapçalament,
lÈ-iL.r'
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Isabel Rodà de Llanza
Directora de l'ICAC

