CONVENI ESPECIFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADEL[, LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L,INSTITUT CATALÀ D,ARQUEoLoGIA cLÀssIcA
PER AL PLA DE RECERCA A SANT PAU DE R|U-SEC (SABADELL, VAILÈS OCCTDENTAL) QUADRIENN AL2OI4-20T7

Sabadell, 20 de gener de 2015

REUNITS

D'una part,
El Sr. Ramon Burguès Salse, tinent d'alcalde d'urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell, amb
domicili a la Plaça Sant Roc núm. L, de Sabadell, en virtut de la delegació conferida per Decret
d'Alcaldia 3596/201,4, de 9 d'abril.
De l'altra,

i Pifarré, rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
segons el Decret 64/2012, de L2 de juny, en nom irepresentació d'aquesta institució que té la
seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número
d'identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l'article 75,
El Sr. Ferran Sancho

paràgraf m) dels Estatuts.
I de l'altra,

El Dr. Joan Gómez Pallarès, director de l'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 iVirgili 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 i CIF S-4300033-J.
Es reconeixen

mútuament la capacitat legal suficient per aquest acte

i

MANIFESTEN

PRIMER. Que el 5 de juny de 2009, l'Ajuntament de Sabadell, la UAB i l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) varen firmar un conveni per a la redacció d'un Pla director de les
actuacions aljaciment arqueològic de Sant Pau de Riu-sec i per al desenvolupament d'ulteriors
actuacions. Com a resultat d'aquest conveni, es dugué a terme la redacció de dít Pla Director,
document que fou aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell de 4 de gener de 2011.
SEGON. L'Ajuntament de Sabadellté entre les seves línies d'actuació la promoció del Patrimoni

Històric, tant arquitectònic com arqueològic.

voluntat de l'Ajuntament de Sabadell fomentar
la recerca científica, realitzar actuacions conjuntes amb l'àmbit universitari ide la recerca
científica avançada i augmentar el coneixement sobre el Jaciment Arqueològic de Sant Pau de
Riu-sec per tal de difondre'|. És per això que l'Ajuntament de Sabadell té interès en què es
duguin a terme campanyes d'intervenció arqueològica.
És

de Barcelona té entre les seves finalitats a través de l'Àrea
d'Arqueologia del Departament de Ciències de l'Antiguitat ide l'Edat Mitjana, desenvolupar la
docència i la recerca en el camp de l'arqueologia. Atesa la poca distància del jaciment
arqueològic de Sant Pau de Riu-sec respecte a la Facultat de Filosofia i Lletres, iatès 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 les intervencions
arqueològiques que es puguin dur a terme en aquest jacíment.

TERCER. La Universitat Autònoma

QUART. Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica té la consideració de centre de recerca de
Catalunya, identificat com a centre CERCA, i li és d'aplicació el règim jurídic establert al capítol
lV del títol ll de la Llei 7/201,1,, del27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la disposició
addicional vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específíca que la Generalitat de

Catalunya dicti en matèria de recerca.

L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica té interès en què es duguin a terme campanyes
d'intervenció arqueològica.
CINQUÈ. Les tres institucions tenen interessos comuns en la recerca, la documentació
difusió de l'arqueologia i del patrimoni arqueològic.

i

la

juny de 2OO9 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 l'exitós
desenvolupament de les actuacions".

SISÈ. Atès que en el conveni de 5 de

Atès que les tres institucions tenen interès en dur a terme properes campanyes
d'excavació arqueològica que permetin finalitzar les excavacions iníciades en diversos sectors
del jaciment, i que la Universitat Autònoma de Barcelona té interès en què estudiants
universitaris participin en aquesta intervenció per a fomentar la seva formació.

SETÈ.

VUITÈ. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la Llei 30/1992,

de 26 de novembre, el regim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, ien la Llei26/ZOLO, de 3 d'agost, de règim jurídic ide procediment de les
administracions públiques a Catalunya, 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 desenvolupar el Projecte de Recerca quadriennal 2OT4-2OI7, en
el Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec que inclourà tres campanyes d'excavacions
arqueològiques durant els anys 2O!5,20'J.6 i 2017
.

El pla de recerca es realitzarà amb la participació de professionals arqueòlegs, professors de la

UAB i amb la participació d'alumnes del grau d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de
Ba rcelona.

SEGONA.- Activitats a realitzar

Es preveu realitzar tres intervencions arqueològiques, sens perjudici que es puguin dur a
terme altres possibles actuacions de difusió i transferència social sobre l'àmbit del Jaciment
Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec descrit més amunt.

En el cas de les intervencions arqueològiques, la comissió de coordinació del conveni
determinarà per a cada campanya les dates concretes, la direcció arqueològica í l'equip
d'alumnes participants, així com l'àmbit concret de prospecció, amb el corresponent Projecte
d' lntervenció arqueològica.
TERCERA.- 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) Obligacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
a.

Aportar un equip d'alumnes del Grau d'Arqueologia UAB, en pràctiques
obligatòries de l'assignatura Mètodes itècniques de l'arqueologia històrica.

b.

Dur a terme la coordinació científica i docent de la intervenció arqueològica,
així com la direcció arqueològica, conjuntament amb els equips tècnics de
l'ICAC i de l'Ajuntament de Sabadell.

c.

Durant

ú

el procés de desenvolupament de les campanyes

d'intervenció
arqueològica de recerca, caldrà dur a terme els treballs de rebliment i
compactació de terres adequades en els àmbits d'afectació, així com en els
corresponents a les excavacions de les campanyes realitzades en els anys
anteriors al voltant de l'ermita i rectoria de Sant Pau de Riu-sec (façanes nordest i nord-oest), garantint l'estabilitat i protecció dels tancaments
fonamentació de les edificacions. Així mateix, amb aquestes actuacions caldrà
assolir la cota necessària per a garantir l'evacuació de l'aigua de pluges
superficial per escorrentia natural, amb la supervisió dels serveis tècnics
¡

municipals.

0,

d.

Assumir les indicacions dels serveis tècnics municipals tant pel que fa a
l'arqueologia, la geologia, la seguretat dels edificis com pel que fa a les
mesures de seguretat i salut en el treball.

e.

Assumir costos per un valor màxim de 6.721 euros (lVA inclòs), durant el
període quadriennal ,5.727 a càrrec de la subvenció de la Direcció General del
Patrimoni Cultural i 1.000 de fons de la Facultat de Lletres o en el seu defecte
del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat mitjana.

f.

Els estudiants

de pràctiques hauran de subscriure una pòlissa d'assegurança

d'accidents i de responsabilitat civil.

g.

Aportar a les tres parts signants la relació d'alumnes participants.

h.

La Facultat de Filosofia i Lletres emetrà un certificat d'assistència
alumne indicant el número d'hores emprades.

i.

Elaborar i lliurar a les institucions signants un informe arqueològic i la memòrra

a

cada

final (1 còpia en format paper iL còpia en format digital) dels resultats de la
intervenció en els terminis icondicions establerts segons la normativa vigent
d'intervencions arqueològiques a Catalunya.

b)

Obligacions de l'Ajuntament de Sabadell

a.

Autoritzar que es realitzi la intervenció arqueològica en aquests terrenys
mitjançant l'emissió d'una autorització que fixi el seu termini.

b.

Dur a terme el seguiment de la intervenció, tant pel que fa a l'arqueologia, la
geologia, la seguretat dels edificis com altres mesures que s'escaiguin
mitjançant la designació dels tècnics que s'estimin convenients del Museu
d'Història de Sabadell ide l'Oficina de Patrimoni (o organisme que es
determini).

c.

Posar a disposició de les institucions signants d'aquest conveniels seus mitjans

de comunicació per tal de difondre els resultats científics de la intervenció
(pàgines web Ajuntament i Museus Municipals, revista Arraona, etc),

d.

N

Assumirfactures emeses per un valor màxim de 3.000 euros (lVA inclòs).com
despesa global, gue es distribuirà en els imports ianualitats següent:

a

2015: 1.000 euros iva inclòs
20L6: 1.000 euros iva inclòs
2OI7:1'OOO euros iva inclòs

c)

0,

Obligacions de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

a.

Dur a terme la topografia de les estructures arqueològiques que es puguin
identificar en el transcurs de la intervenció arqueològica, si s'escau.

b.

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

c.

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

d.
'

la

Posar a disposició de les institucions signants d'aquest conveni els seus mitjans

de comunicació per tal de difondre els resultats científics de la intervenció
(pàgina web, butlletí digital Archeonea...).

La realització 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 l'existència d'una

relació laboral entre l'estudiant, l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,
Autònoma de Barcelona, l'Ajuntament de Sabadell.

la

Universitat

QUARTA.- Seguiment
El seguiment es durà a terme per part d'una Comissió de Coordinació que estarà formada per:

a)

3 representants de l'Ajuntament de Sabadell, a través d'1 de l'Oficina de Patrimoni o
dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sabadell, i 2 del Museu d'Història de Sabadell,

b) 3 representants de la Universitat

Autònoma de Barcelona, 1 dels quals serà

el

Coordinador Científic i Docent.

c)

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

CINQUENA.- Durada

Aquest conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pels òrgans competents i
seva signatura, itindrà una durada fins el 31 de desembre de 20L7.

la

SISENA.- Confidencialitat

ialtra comunicació pública serà canalitzada a través de
gabinets
la Comissió de Coordinació i els
de comunicació de les institucions signants. Les
institucions comunicaran de forma conjunta els resultats i desenvolupament de la intervenció
La comunicació dels resultats científics

arqueològica.
Els estudiants ialtres participants aliens a les institucions s'obligaran a guardar el deure de
confidencialitat en relació a la informació que coneguin durant les pràctiques.

la

SETENA. Continuitat
Les institucions firmants expressen la seva voluntat d'analitzar conjuntament el resultat de les
excavacions realitzades i estudiar puntualment, d'acord amb el context del moment, la
possibilitat d'estendre-les a altres sectors d'aquest indret en anys successius. Aquesta voluntat
s'estén a tots els aspectes relacionats amb la difusió científica ireversió social de la recerca, a
través de l'elaboració de les publicacions, exposicions, visites guiades, itineraris, etc per a
donar a conèixer a tots els públics aquest valuós patrimoni.

VUITENA.- Relació amb el conveni marc entre l'Ajuntament
Autònoma de Barcelona i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

de Sabadell, la Universitat

Aquest conveni de col.laboració s'emmarca en el que estableix el Conveni marc de
col'laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica signat el dia 5 de juny de 2009, per als convenis específics.
NOVENA.- Causes de resolució
El present convenies podrà resoldre peralguna de les causes següents:

¡
o

Incompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes en el
present conveni.
Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o dificultin
de forma significativa 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

DESENA.- 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 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 execució o interpretació del present conveni
ONZENA.- Legislació
El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la vigent Llei
30/1992, de règim jurídic de les admin¡stracions públiques idel procediment comú ien la Llei
2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a
Catalunya.

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

Ferran Sancho Pifarré
Rector
U

niversitat Autònoma de
Barcelona

,t'Tinent

B\rguès Salse
d'Alca

ldèd

Urba nisme

Ajuntament de Sabadell

Joan Gómez Pallarès

Director

lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

