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CONVENI ESPEC¡FIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT
MARTí DE CENTELLES IL,INSTITUT GATALÀ o'ARQUEoLOG¡A CLÀSSICA PER

LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE RECERGA:

Paísatges culturals de I'Alt Congost. Recerca arqueològica, transferència de
coneixement i proposfa de socialització dels resurfaús

Sant Martí de Centelles, 26 de novembre de 2015

REUNITS

D'una part, I'll'lm. Sr. Josep Grau iAregall, alcalde de I'Ajuntament de Sant Martí de
Centelles, en representació d'aquesta institució, que té I'adreça a Sant Martí de
Centelles (08592), C. Estació, 4, i amb CIF P-0822200-B

I de I'altra, el Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, director 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 integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat
Rovira i Virgili i el Consell !nteruniversitari 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 (43003), Plaça d'en Rovellat, s/n i CIF
5-4300033-J. L'ICAC 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 712011, del 27 de juliol, de mesures fiscals ifinanceres, la disposició
addicional vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la Generalitat
de Catalunya dicti en matèria de recerca.

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

EXPOSEN

Primer. Que el 7 de maig de 2014, l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles i I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica van signar un conveni que fixa el marc general de
col'laboració entre ambdues institucions per a promoure actuacions d'investigació,
divulgació i promoció en el camp de l'arqueologia clàssica en el terme municipal de
Sant Martí de Centelles.

Segon. Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica du a terme el Programa Formes
del paisatge i antropitzacio dels espais de muntanya de la protohistoria a I'edat mitjana
i impulsa el projecte Paisafges culturals de l'Alt Congost. Recerca arqueològica,
transferència de coneixement i proposfa de socialització de resu/fafs dirigit pel Dr.
Arnau Garcia Molsosa, investigador adscrit de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

Tercer. Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica desenvolupa el projecte
quadriennal, anteriorment esmentat, i s'obtingué un ajut en el marc de la convocatòria
de concurs públic per l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria



d'arqueologia i paleontologia per al període 2014-2017, (Resolució CLT/84012014, de
10 d'abril), en el qual es preveu cercar la col'laboració econòmica d'altres entitats, com
I'Ajuntament de Sant Martí de Centelles.

Quart. Que el terme municipal de Sant MartÍ de Centelles, situat a la capçalera del riu
Congost, està format sobretot per àrees muntanyoses on es troben els elements rnés
significatius del patrimoni històric i arqueològic del municipi, entre els quals destaquen
el castell de Sant Martí i la rodalia dels Cingles de Bertí. Aquests espais estan inclosos
en el projecte de recerca esmentat en els punts segon i tercer.

Ginquè. Que el municipi considera que les actuacions dirigides a la posada en valor
del patrimoni i de l'entorn són de gran importància per a les polítiques locals de
diversitat i ciutadania dirigides a l'autoestima i la cohesió social de la població. En
aquest àmbit, I'Ajuntament de Sant Martí de Centelles du a terme un programa
d'activitats específiques amb el suport de la Diputació de Barcelona, la dinamització
del qual també és un objectiu d'aquest conveni.

Sisè. 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 règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú i en la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques a Catalunya, les parts es reconeixen
capacitat jurídica suficient per signar aquest document i acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni específic de col.laboració és fixar el marc de cooperació
entre l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.
En concret, són objectius d'aquest conveni:

- Posar en marxa un projecte de recerca interdisciplinari que permeti analitzar els
paisatges actuals de I'Alt Congost des d'una perspectiva diacrònica, Aquesta
recerca serà duta a terme per equips capdavanters vinculats a institucions de
recerca catalanes i amb vocació internacional.

- En el marc d'aquest projecte de recerca, dur a terme l'estudi arqueològic
integral del jaciment del castell de Sant Martí, en especial el sector
presumiblement més antic de possible cronologia tardoantiga.

- Dotar de noves eines, materials i discursos el patrimoni de Sant Martí de
Centelles. Dins d'aquestes eines s'inclou I'aplicació de noves tecnologies per la
recerca i socialització de coneixement.

- lntegrar la transferència de coneixement en tot el procés de recerca i posada en
valor.

- Vincular la recerca a iniciatives de desenvolupament local del territori, tant
durant la investigació (professionals i empreses locals/regionals) com després
creació de possibles centres d'interpretació lligats al turisme/parcs naturals i

productes locals.

Segona. Compromisos de les parts

Les institucions signants es comprometen a:

1. La coordinació dels treballs es realitzarà conjuntament per ambdues institucions
i pel que fa al treball científic la coordinació es durà a terme per I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, a través del personal investigador.



2. Les institucions aportaran, per al desenvolupament d'aquest conveni, els
recursos humans que es creguin convenients entre el personal què cadascuna
disposa; així mateix, facilitaran l'ús de les instal'lacions necessàries.

Tercera. Goordinació del conveni

La coordinació d'aquest conveni es realitzarà conjuntament entre I'Ajuntament de Sant
Martí de Centelles i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, a través de la Comissió de
coordinació paritària d'acord amb el que s'esmenta en el conveni marc de col'laboració
anteriorment referenciat.

Quarta. Finançament

A banda del finançament que cada institució pugui aportar per al desenvolupament del
projecte, es preveu sol'licitar-ne d'extern. Si aquest fos el cas, cada institució es farà
càrrec de la gestió del finançament que hagi obtingut. No obstant això, es podran
transferir recursos econòmics entre les institucions, si aquestes ho consideren
necessari per la bona marxa del projecte. Donat el cas la institució receptora haurà
d'estendre a favor de la institució abonadora la corresponent certificació en què es
detallarà I'objecte de la transferència i I'import transferit

A més, per la bona execució del projecte, I'Ajuntament de Sant Martí de Centelles
transferirà 2.500 € a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica abans del dia 31 de
desembre de 2015. L'Ajuntament de Sant Martí de Centelles podrà avançar la data de
la transferència o augmentar-ne I'import transferit, si ho creu convenient, perÒ en cap
cas deurà endarrerir-la o minorar-la. La transferència es farà al compte corrent número
IBAN ES68 2100 30113622 0036 0230 de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

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, Difusió de resultats i publicacions

En cas de difusió o publicació, les parts hauran de fer referència a la participació
conjunta de les entitats en el marc dels projectes anteriorment esmentats. A més, les
parts es comprometen a col'laborar en la publicació regular dels resultats de la recerca
fruit d'aquest conveni i a afavorir I'accés a la documentació científica.

Sisena. Propietat intel. lectual

L'autoria ila propietat intel'lectual dels resultats obtinguts gràcies a I'execució d'aquest
projecte de recerca correspon a cadascuna de les institucions signants d'aquest
conveni i als investigadors que participen en el projecte, en el benentès que es puguin
dissociar la part que li pertoqui a cadascú.

Si no fos possible discernir a qui li correspon I'autoria ila propietat intel'lectual,
aquesta es considerarà conjunta. Donat el cas, es fixaran els acords de copropietat en
què s'especificaran els drets i els deures d'ambdues parts.

Setena. Gauses de resolució

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



- Mutu acord de les parts
- lncompliment 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 impedissin o

dificultessin de forma significativa I'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a I'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia

Vuitena. Resolució de conflictes

Aquest conveni específic s'emmarca i li és d'aplicació el que estableix el conveni marc
de col'laboració signat el dia 7 de maig 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
rnarc per aquestes qüestions.

Novena. Naturalesa del conveni

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la Llei
3011992 de 26 de novembre ia la Llei 2612010 de 3 d'agost, anteriorment esmentades,
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.

Desena. Durada del conveni

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

l, en prova de conformitat i perquè així consti, signen el present document, per
duplicat, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Alcalde
Ajuntament de Sant Martí
Centelles

Director
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

Joan Gómez Pallarès


