
CONVENI ESPEC|FIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE

CAMBRILS I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A

LA DrREcc¡ó ctENrinca DE LA vtL.LA RoMANA DE LA LLosA

Cambrils, 7 de maig de 2010

REU N ITS

D'una part, I'llm. Sr. Robert Benaiges i Cervera,
l'Ajuntament de Cambrils, amb domicili a la Plaça

Alcalde-President de
de l'Ajuntament, 4, i

I-ìt
:llrt

l'altra, la senyora lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català
rqueologia Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació
uesta entitat, d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que li

ren delegades pel Consell de Direcció de I'lnstitut amb data d'11 d'abril
2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya

i la Universitat Rovira i Virgili 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

ctF s-4300033-J.

Ambdues parts, reconeixent la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni marc de col.laboració,

EXPOSEN

Primer: Que I'Ajuntament de Cambrils i I'lnstitut Català d'Arqueologia
àssica signaren el dia 12 de març de 2007 un Conveni Marc de

laboració per a promoure actuacions d'investigació, divulgació ¡

moció en el camp de I'arqueologia clàssica del terme municipal de

Segon. Que I'Ajuntament de Cambrils i I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica signaren el dia 12 de maig de 2.008 un Conveni Específic de
Col'laboracio pel projecte de recerca "Elaboracio del Pla Director de la
vil'la romana de La Llosa". Aquest Pla Director ha estat efectuat per
I'ICAC i lliurat a I'Ajuntament de Cambrils en data de 12 de juny de 2009.
L'Ajuntament de Cambrils, mitjançant el Museu d'Història de Cambrils,
ha recepcionat i acceptat els preceptes del Pla Director segons acord de



la Junta de Govern del Museu d'Història de Cambrils de data29 de juliol
de 2.009.

Tercer. Que el jaciment arqueològic de la vil.la romana de La Llosa és
un dels més representatius del procés de romanitzacio del nord est de
l'antiga Hispania Citerior.

Quart. Que l'Ajuntament de Cambrils desenvolupa, mitjançant el Museu
d'Història de Cambrils, programes de preservació, excavació,
musealització i difusió d'aquest jaciment adscrit a I'esmentat museu i

obert al públic de forma permanent des del 31 de març de 2.007.

Cinquè. L'Ajuntament de Cambrils té la voluntat de crear un Parc urbà a
l'entorn de la vil'la romana de la Llosa, segons els preceptes del Pla
Director, i aviat iniciarà la redacció del corresponent projecte urbanístic.

Sisè. L'Ajuntament de Cambrils, a través del Museu d'Història de
Cambrils, té la voluntat de continuar amb els treballs d'excavació
arqueològica, segons els preceptes establerts en el Pla Director.

Setè. Que I'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 l'esmentat
projecte.

Vuitè. Ambdues institucions consideren fonamental la dinamitzacio de la
recerca científica del jaciment; en el ben entès que aquesta és una
activitat fonamental del procés de sociabilització del patrimoni
arqueològic i que, tan important com l'excavació arqueològica, és la
realització de totes aquelles activitats que permetin transcendir des dels
continguts tècnics fins als mitjans de difusió científica i ciutadana.

Novè. Que aquest projecte de recerca pot ser objecte d'un conveni
específic, tal i com estableixen els acord 1 i 2 del Conveni Marc.

.. Fet tant, les parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per signar
aquest document i acorden les següents:

CLAUSULES

RIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni és
Clàssica la direcció dels treballs
vil'la romana de la Llosa.

atorgar a l'lnstitut Català d'Arqueologia
de recerca i de difusió científica de la
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SEGONA. APLICACIO DEL CONVENI

El present conveni es posarà en pràctica mitjançant la realització
d'intervencions arqueològiques en el jaciment, més projectes de recerca
cientifica, de formació, de difusió i d'aplicació de les noves tecnologies
de la informació i comunicació, en qualsevol dels aspectes relacionats
amb I'activitat científica desenvolupada a la vil'la fins ara i en el futur.
Totes aquestes actuacions seran regulades mitjançant addendes a
aquest conveni específic de col'laboració, i sempre d'acord amb
l'establert al Conveni Marc de col'laboració signat el dia 12 de març de
2007 entre l'Ajuntament de Cambrils i I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica.

TERCERA. COORDINACIÓ DEL CONVENI

La responsabilitat científica de l'ICAC serà executada de forma
coordinada amb les actuacions del Museu d'Història de Cambrils i

seguiran els preceptes establerts en el Pla Director de la vil'la romana de
La Llosa. Per facilitar aquesta coordinació s'estableix una coordinació
tècnica assumida pel Sr. Gerard Martí Estrada (director del Museu
d'Història de Cambrils) i pel Dr. Josep M. Macias Solé (investigador de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica). Serà facultat dels coordinadors
promoure les actuacions adients per a la materialització d'aquest acord.

QUARTA. RÈGIM ECONOMIC

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les
entitats signants, donat que els compromisos econòmics seran definits
en les corresponents addendes.

CINQUENA. DURADA DEL CONVENI I CAUSES DE RESOLUCIÓ

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i serà
vigent fins que alguna de les parts no manifesti el contrari. El present
conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

- Mutu acord de les parts.
- Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que

impedeixin o dificultin de forma significativa I'execució del conveni,
sempre que sigui comunicada per escrit a l'altra part amb antelació
suficient mitjançant denúncia.

SISÊNA. RESOLUGIÓ OC CONFLICTES

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el
compliment d'aquest conveni seran resoltes per acord de les parts i, si



aquest acord no fos possible, 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
convenr.

len a de conformitat i perquè aixi consti, signen el present document, per

en el lloc i la data esmentats a I'encapçalament.trip
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ra. lsabel Rodà de
irectora de l'lnstitut

I'Arqueologia Clàssica


