CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIó ENTRE L'AJUNTAiIENT DE
SABADELL, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I I'INSTITUT
cATALÀ D'AReuEoLocrA clÀssrcA pER A LA REALrrzAcró o'ultr
cAMpANyA D'TNTERVENcTó nnoueolÒclcl DE REcERcA A sANT
pAU DE Rru-sEc (SABADELL, vALLÈs occ.¡ ANy 2oro.
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sabadell, g de juliol del 2010.
REUNITS
D'una part,
El senyor Juan Carlos Sánchez Salinas, Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Urbanisme
de l'Ajuntament de Sabadell, amb domicili a la Plaça Sant Roc, 1, de Sabadell,
en virtut de la delegació conferida per Decret d'Alcaldia 5958/2009, d'1 de juny.

De l'altra,

La Sra. Ana Ripoll Aracil, rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), segons Decret de nomenament 212009, de 7 de gener, en
virtut de les competències que li atorga I'article 75 m) dels seus Estatuts.

I de l'altra,

La Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec
i amb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al director,
el dia 11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci creat per I'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 i CIF S-4300033-J.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per aquest acte
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MANIFESTEN

RIMER. L'Ajuntament de Sabadell té entre les seves línies d'actuació la
promoció del Patrimoni Històric, tant arquitectònic com arqueològic. És
voluntat de I'Ajuntament de Sabadell fomentar la recerca científica,
rcalitzar actuacions conjuntes amb l'àmbit universitari i de la recerca
científica avançada i augmentar el coneixement sobre el Jaciment
Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec per tal de difondre'|. És per aíxò que
l'Ajuntament de Sabadell té interès en què es dugui a terme una
campanya d'intervenció arqueològica durant el mes de juliol de 2010.

SEGON. La Universitat Autònoma de Barcelona té entre les seves
finalitats a través de l'Àrea d'Arqueologia del Departament de Ciències de
I'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, desenvolupar la docència i la recerca en el camp
de I'arqueologia. Atesa la poca distància del jaciment arqueològic de Sant Pau
de Riu-sec respecte a la Facultat de Filosofia i Lletres, i atès l'interès de
fomentar les pràctiques arqueològiques per a estudiants universitaris, la
Universitat Autònoma de Barcelona té interès en dur a terme i participar en una
campanya d'intervenció arqueològica durant el mes de juliol de 2010 en aquest
jaciment.
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TERCER. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre públic de
recerca creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i
Virgili, amb la participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya, que
té com a finalítat la recerca, la formació avançada i la difusió de la
civilització i cultura clàssiques. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica té
interès en què es dugui a terme una campanya d'intervenció arqueològica
durant el mes de juliol de 2010 en aquest jaciment.
QUART. Les tres institucions tenen interessos comuns en la recerca, la
documentació i la difusió de I'arqueologia i del patrimoni arqueològic.
CINQUÈ. Atès que el passat 5 de juny de 2009 es va signar un conveni
entre les tres institucions i que en el conveni s'assenyalava en la clàusula
primera que es podien "establir formes de col'laboració futures entre les
institucions signants". Així com s'assenyala a la clàusula quarta que en
posterioritat a la redacció del Pla Director es podran prendre altres acords
entre els quals "altres actuacions que permetin I'exitós desenvolupament
de les actuacions".

SISÉ. Atès que les tres institucions tenen interès en dur a terme una
primera campanya d'excavació arqueològica que permeti identificar
formes de col
ració futures, i que la Universitat Autònoma de
Barcelona t
rès en què estudiants universitaris participin en
intervenci
lògiques per a fomentar la seva formació.

ETÈ. Atès que en les passades campanyes d'intervenció arqueològica
no es va exhaurir el coneixement del Jaciment Arqueològic de Sant Pau
de Riu-sec, i no es va poder delimitar I'extensió del jaciment al sector
nord del jaciment arqueològic, annex a la rectoria de Sant Pau de Riu-sec,
no delimitant-se en la seva totalitat l'extensió de la construcció amb
cronologiaaltmedieval, possiblement relacionada amb la Comanda
Templera de Sant Pau de Riu-sec.

VUITÈ. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està
previst a la Llei 3011992, de 26 de novembre, el regim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, les tres
institucions es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest
conveni i acorden les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és la realització d'una campanya d'excavació
arqueològica entre els dies 13 i 30 de juliol de 2010 (amb possibilitat de
pròrroga en els terminis si s'escau) a l'àmbit nord del Jaciment Arqueològic de
Sant Pau de Riu-sec (àmbit de I'església de Sant Pau de Riu-sec). La
lntervenció es durà a terme per mitjà de professionals arqueòlegs i amb la
i; participació d'alumnes de Ciències de I'Antiguitat i de I'Edat Mitjana de la
facultat de Filosofia i Lletres de la Universtitat Autònoma de Barcelona.
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La intervenció arqueològica i actuacions derivades, a través del mètode científic
arqueològic Harris-Carandini, a l'àmbit del Jaciment Arqueològic de Sant Pau
de Riu-sec descrit més amunt. Per comú acord entre les parts signants del
conveni s'ha determinat que la direcció arqueològica de la present campanya
d'intervenció arqueològica sigui duta a terme per part de Jordi Roig i Buxó
(ARRAGO, S.L.), amb la participació de 2 arqueòlegs professionals i 1 auxiliar

arqueòleg professional

de

I'empresa d'arqueologia ARRAGO,

S.L.

Conjuntament hi participaran estudiants universitaris i el Coordinador Científic
Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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TERCER.- Obligacions de les parts contractants
Durant el procés de desenvolupament del projecte les aportacions de cada una

de les tres

institucions seran equilibrades,

en aquest primer tram les

obligacions de les parts són:

a)

Ob

acions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Aportar un equip d'alumnes (entre
realitzar les tasq ues

d'

i

5 i 10) interessats

ntervenció arq ueològ ica.

en

b)

ù

a terme la Coordinació Científica i Docent de la
Intervenció Arqueològica conjuntament amb la direcció
arqueològica i els equips tècnics de l'ICAC i de I'Ajuntament
Dur

de Sabadell.
c) Assumir factures emeses per un valor màxim

de 1.000 euros

(lVA inclòs).
d) Assumir factures en la part corresponent a I'any 2010 de
l'import de l'ajut per al projecte de recerca al Jaciment de Sant
Pau de Riu-sec que li pugui ser concedit de la convocatòria de

subvencions destinades a intervencions arqueològiques i
paleontològiques en projectes d'investigació biennals a
desenvolupar durant els anys 2010 i 2011 (DOGC núm. 5613,
de 22 d'abril de 2010). L'import total rebut de l'ajut s'haurà de
destinar a les campanyes 2010 i 2011 al Jaciment de Sant
Pau de Riu-sec.

e) Els estudiants de pràctiques queden coberts per I'assegurança

escolar en els termes que assenyali la legislació vigent en la
matèria, Els estudiants no compresos en l'àmbit d'aplicació de
I'assegurança escolar, hauran d'acreditar, en el moment de fer
la sol'licitud de les pràctiques, la seva cobertura en un altre
sistema d'assistència.

f) Aportar a les tres parts signants la relació d'alumnes
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participants.
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g) La Facultat de Filosofia
d'assistència

a

i Lletres emetrà un certificat

cada alumne indicant

el

número d'hores

emprades.
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b)

Obligacions de I'Ajuntament de Sabadell
a.

Assumir factures emeses per un valor màxim de 11.984,08 euros
(lVA inclòs), amb càrrec a la partida de despeses 2010-5001 503A-227 99, n úmero d' operacio 2201000055 1 2 i 2201000089 1 5
i referènci a 22010006933 i 22010006883.

b.

Autoritzar que es realitzi la lntervenció Arqueològica en aquests
terrenys (autorització de la propietat amb termini).

Autoritzar l'ús de la planta baixa de la rectoria de Sant Pau de
Riu-sec com a espai d'emmagatzematge i de treball estrictament
relacionat amb I'actuació objecte del conveni.
Dur a terme el seguiment de la intervenció arqueològica per part
dels tècnics dels Museus Municipals de Sabadell i de I'Oficina de
Patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell.

1..

çZ c) Obligacions de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

a

la

a

topografia arqueològica de les estructures
arqueològiques que es puguin identificar en el transcurs de la
intervenció arq ueològica.

b.

Dur a terme el seguiment de la intervenció arqueològica per part
d'un tècnic de l'lCAC.

Dur

terme

Col'laborar en la mesura de les seves possibilitats en estudis
derivats de la present intervenció arqueològica.

a disposició de les institucions signants d'aquest conveni
els seus mitjans de comunicació per tal de difondre els resultats

d. Posar

científics

de la

intervenció (pàgina web, butlletí digital

Archeona...).

d) La reali|øació de les pràctiques no suposa l'assumpció, per les parts,
d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest

document, i , en cap cas, no implicarà I'existència d'una relació laboral
entre I'estudiant, l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, la Universitat
Autònoma de Barcelona, I'Ajuntament de Sabadell, I'empresa
d'"rqueologia que dugui a terme la intervenció arqueològica.
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',. .i :. iQUARTA.- Seguiment
oi.El seguiment es durà a terme per part d'una Comissió de Coordinació que
gJestarà
formada per:
L,

Y

a)

ì

ó

2 representants de I'Ajuntament de Sabadell, a través d'1 de I'Oficina de
Patrimoni I'Ajuntament de Sabadell, i 1 dels Museus Municipals de
Sabadell.

b) 2 representants

de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1 dels quals
serà el Coordinador Científic i Docent.

c)

2 representants de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

CINQUENA.- Durada
Aquest conveni
competents i la
2010, o la liqyi

en vigor el mateix dia de la seva aprovació pels òrgans
signatura, i tindrà una durada fins el 31 de desembre de
les factures emeses per a la lntervenció arqueològica.

lX s¡senA.- Gofidencialitat

La comunicació dels resultats científics i altra comunicació pública serà
canalitzada a través de la Comissió de Coordinació i els gabinets de
comunicació de les institucions signants. Les institucions comunicaran de forma
conjunta els resultats i desenvolupament de la intervenció arqueològica.
Els estudiants s'obligaran a guardar el deure de la confidencialitat en relació a
la informació que coneguin durant les pràctiques.
SETENA.- Relació amb el conveni marc entre I'Ajuntament de Sabadell, Ia

Univercitat Autònoma de Barcelona

i

I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia

Glàssica
Aquest conveni de col'laboració s'emmarca en el que estableix el Conveni marc
de col'laboració entre I'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de
Barcelona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica signat el dia 5 de juny de
2009, per als convenis específics.
VUITENA.- Gauses de resolució

El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:
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lncompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules
establertes en el present conveni.
Decísió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que
impedeixin o dificultin de forma sígnificativa l'execució del conveni,
sempre que sigui comunicada per escrit a l'altra part amb antelació
suficient mitjançant denúncia.

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al
compliments dels seus respectius compromisos fins a la data en què
aquests es produeixin.
NOVENA.- Resolució de conflictes.

Les parts es comprometen a resoldre de forma consensuada qualsevol
diferència que pugui sorgir sobre el present conveni. En el cas de nos ser

possible una solució amistosa, I'ordre jurisdiccional

que sorgeixin entre
conveni.

les

contenciós

en execució o interpretació del present

DESENA.- Legislació
El present document té la naturalesa dels convenis de col.laboració previstos a
la vigent Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques idel
procediment comú, i resta exclòs de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic d'acord amb I'article 4.1.c.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen a la
ciutat i data esmentades a I'encapçalament , per triplicat i a un sol efecte.
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Ana Ripoll Aracil
Rectora

uan
Sal

Per autorifzaci6,

Tinent
d'Urbani

Teresa Gabré Monné
Degana de la Facultat de
Filosofia i Lletres

hez

de l'Area

lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

