
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SECUITA I L’INSTITUT 
CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER DUR A TERME UNES INTERVENCIONS AL JACIMENT 

ARQUEOLÒGIC DE LA COSTA DE LA SERRA (2018-2021)

REUNITS

D’una part, l’Il·lm. Sr. Eudald Roca Gràcia, alcalde de l’Ajuntament de La Secuita, amb domicili a 
La Secuita (43765), C/ Sant Cristòfol, 2 i CIF P-4314600-J

El Dr. Josep Maria Palet Martínez, director en funcions de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC),  en el seu nom i representació  en virtut  de l’acord pres pel  Consell  de 
Direcció de l’ICAC en la sessió 30/2018, de caràcter extraordinari,  de 27 de juliol, amb 
les  funcions  previstes  a  l’article  14  dels  Estatuts  de  l’ICAC  i  les  funcions  que  foren  
delegades al director pel Consell  de Direcció de l’ICAC amb data d’11 d’abril  de 2002,  
les quals corresponen a les establertes en l’article 8.2 dels susdits Estatuts. L’Institut té 
el domicili social a Tarragona, plaça d’en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i a tal efecte,

EXPOSEN

Primer. Que l’Ajuntament de La Secuita i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica van signar el 22 
de setembre de 2014 un conveni específic pel qual s’establien els termes de cooperació entre 
ambdues entitats per a les intervencions arqueològiques dutes a terme en el jaciment de La 
Costa de la Serra situat al terme municipal de La Secuita.

Segon.  Que  l’Ajuntament  de  La  Secuita  i  l’Institut  Català  d’Arqueologia  Clàssica  tenen  la 
voluntat de continuar col·laborant en els treballs d’excavació d’aquest jaciment arqueològic, 
descobert l’any 2004, i que s’ha acabat definint com un fortí de cronologia tardorepublicana, 
així com la consolidació i protecció de les seves estructures.

Tercer. Que l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica duu a terme el projecte de recerca  Formes  
d’ocupació  del  territori  i  evolució  del  poblament  a  la  Cessetània  occidental  durant  la  
protohistòria  en  el  marc  del  programa  específic  Arqueologia  de  la  protohistòria  a  la  
Mediterrània  occidental dirigit  per  la  Dra.  Maria  Carme  Belarte  Franco,  professora 
d’investigació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) a l’Institut Català  
d’Arqueologia Clàssica.

Quart. Per tot el que s’ha exposat fins ara, i d’acord amb el que està previst a la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la Llei  
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques a Catalunya i la Llei  
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les parts es reconeixen la capacitat  
jurídica suficient per signar aquest document i acorden les següents,

CLÀUSULES

Primera. L’objecte del present conveni és establir els termes de cooperació entre l’Ajuntament  
de La Secuita i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, en endavant ICAC, per a les intervencions 
arqueològiques que es duran a terme en el jaciment de La Costa de La Serra durant el període 
2018-2021 i els estudis i anàlisis corresponents. Aquesta investigació es 



continuarà duent a terme en el marc del projecte de recerca Formes d’ocupació del territori i  
evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (Ier mil·lenni aC).

Segona.  Aquest  estudi  estarà  dirigit  per  la  Dra.  Maria  Carme Belarte  Franco,  investigadora  
ICREA de l’ICAC, amb la col·laboració dels investigadors que estimi oportú.

Tercera. La planificació de les tasques a desenvolupar serà la següent:

- Durant l’any 2018 es duran a terme els treballs de consolidació del jaciment.
- En el decurs dels anys 2019 a 2021, es realitzaran les excavacions programades del 

sediment  arqueològic  i  protecció  de  les  estructures  descobertes  i  finalització  i  
tancament del projecte.

Quarta.  A banda del finançament que cada institució pugui aportar al desenvolupament del  
projecte, es preveu sol·licitar-ne d’extern. Si aquest fos el cas, cada institució es farà càrrec de 
la  gestió  i  finançament  que  hagi  obtingut.  No  obstant  això,  es  podran  transferir  recursos 
econòmics entre les institucions, si aquestes ho consideren necessari per a la bona marxa del 
projecte.  En  el  cas  que  l’Ajuntament  de  La  Secuita  hagi  de  transferir  diners  obtinguts  de  
finançament extern, caldrà tenir el permís corresponent de l’entitat finançadora. Donat el cas, 
la  institució  receptora  haurà  d’estendre  a  favor  de la  institució  abonadora  la  corresponent 
certificació que es detallarà l’objecte de la transferència i el seu import.

L’Ajuntament  de La  Secuita  té  la  voluntat  de contribuir  regularment  al  cofinançament  dels 
treballs  d’excavació  amb  una  quantia  que,  d’acord  amb  les  seves  disponibilitats 
pressupostàries, pot ser la següent:

- Any 2018: 4.000.- €  
- Any 2019: 4.000.- €
- Any 2020: 4.000.- €
- Any 2021: 4.000.- €

Aquestes  quantitats  seran  transferides  per  l’Ajuntament  de  La  Secuita  a  l’Institut  Català 
d’Arqueologia Clàssica durant el mes de novembre de 2018 i durant el mes de juny de 2019,  
2020 i 2021. L’Ajuntament de La Secuita podrà avançar la data de la transferència o augmentar-
ne l’import transferit, si ho creu convenient. La transferència es farà al compte corrent ES68  
2100 3011 3622 0036 0230 de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. L’Ajuntament intentarà  
complir amb puntualitat els terminis de pagament per tal d’evitar endarreriments i perjudicis al  
projecte.

L’ICAC entregarà com a justificant de la gestió dels diners transferits, una certificació en la qual 
constaran detallades les despeses dutes a terme. En aquesta  certificació es podrà justificar 
despeses generals fins a un màxim del 10%.

Cinquena. A  més,  l’ICAC  gestionarà  els  corresponents  permisos  a  la  Direcció  General  del 
Patrimoni Cultural, elaborarà les memòries administratives, assumirà la coordinació científica i 
la redacció dels documents relacionats amb aquestes actuacions.

Sisena. Les  parts  signants  d’aquest  conveni  es  comprometen a difondre el  contingut  de la  
recerca elaborada d’acord amb el que determini a Comissió de coordinació del Conveni marc  
de col·laboració signat el 16 de juny de 2014. En la difusió dels resultats es farà referència 
explícita  a  les  institucions  i  les  entitats  que  hagin  participat  en  el  projecte.  La  propietat 
intel·lectual dels resultats que es generin serà conjunta. La documentació produïda en el marc 
d’aquest conveni serà dipositada per cadascuna de les institucions signants.



Setena. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  
de protecció de dades de caràcter personal,  les parts fan constar  de manera expressa que 
s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposin, com a 
conseqüència d’aquest  conveni,  llevat  d’aquelles que siguin estrictament  necessàries per al  
compliment del conveni.

En cas que per al desenvolupament de la col·laboració sigui necessari que les parts accedeixin a 
dades de caràcter personal de les altres parts, es formalitzarà el corresponent contracte, acord 
o document que regularà les condicions d’ús i tractament de les citades dades. La part o parts  
que infringeixin els deures anteriorment exposats respondran, als seus únics i exclusius efectes,  
de les reclamacions que es produeixin.

Vuitena. El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

- Mutu acord de les parts
- 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 

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 compliment dels seus respectius 
compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

Novena. El present document té la naturalesa dels convenis de col·laboració previstos a  
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques a Catalunya; a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  
de procediment  de les administracions  públiques a Catalunya,  i  a  la  Llei  40/2015, d’1  
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. A més, resta exclòs de la Llei 9/2007, de 8  
de novembre, de contractes del sector públic d’acord amb l’article 6.1. 

Desena. Aquest conveni s’emmarca i li és d’aplicació el que estableix el conveni marc de 
col·laboració,  signat  el  16  de juny  de 2014,  per  als  convenis  específics.  Les  qüestions  
litigioses,  que  puguin  sorgir  en  la  interpretació  i  el  compliment  d’aquest  conveni 
específic, seran resoltes d’acord amb el procediment establert en el conveni marc per  
aquestes qüestions.

Onzena. Aquest conveni específic de col·laboració entrarà en vigor en el moment d'ésser signat  
i tindrà la durada que requereixi el compliment dels objectius fixats.

I, com a prova de conformitat, signen el present conveni mitjançant signatura digital.

Eudald Roca Gràcia
Alcalde
Ajuntament de La Secuita

Josep Maria Palet Martínez 
Director e. f.
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
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