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REUNITS

D'una part,

L'll.lm. Sr. Eudald Roca Gràcia, alcalde de I'Ajuntament de la Secuita, amb domicili a La

Secuita (43765), C/ Sant Crrstòfol, 2 i CIF P-4314600-J en compliment de l'acord adoptat en

sessió plenària del dia 16-6-2014

l, d'altra part,

El prof. 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

flncions que li foren deìegades pel Consell de Direcció de I'lnstitut amb data d'11 d'abril de

2002. L'lnstitut és un conJorci iniegrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i

virgifi iel Consell lnteruniversitari de Catalunya, creatper 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 Rovéllat, s/n iClF S-4300033-J, d'ara en endavant ICAC. Que I'lnstitut
Catalã d'Aiquéologia Clàssica té la consideració de centre de recerca de Catalunya,

identificat com a céntre CERCA, i li és d'aplicació el règim jurldic establert al capftol lV del

titol ll de ta Llei 712011, del 27 de julioi, 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.

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

EXPOSEN

pRlMER. Que I'Ajuntament de la Secuita i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica signaren, el

dia 16 de juny del 2014, un conveni marc de col'laboraciÓ per a promoure actuacions de

recerca, diiulgació i promoció en el camp de l'arqueologia clàssica del terme municipal de La

Secuita.

SEGON. Que l'Ajuntament de La Secuita té la intenció d'identificar l'aqüeducte romà del Gaià

al seu pas pel terme municipal de la Secuita.

TERCER. eue l'Ajuntament de La Secuita desenvolupa programes de preservaciÓ'

museTtzació i difusi-ó del patrimoni històric, arquitectÒnic i arqueològic comprès en el seu

terme municipal.

eUART. Que I'Ajuntament de La Secuita il'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica tenen la
voluntat d'investigar l'esmentat aqüeducte romà

CINqUÈ. per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la Llei

30t1gg1, de 26 de novembre, el règim juridic de les administractons públiques ì el

procediment administratiu comú i en lã Lle;i 26t2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de



procediment de les administracions públiques a Catalunya, ambdues parts es reconeixen
capacitat jurf dica suficient per signar aquest document i acorden les segÜents

CLÀUSULES

PR¡MERA. L'objecte del present conveni és establir els termes de cooperaciÓ entre
I'Ajuntament de La Secuita i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a la investigaciÔ, la
idéntificació i la topografia de l'aqüeducte romà del Gaià al seu pas pel terme municipal de La

Secuita.

SEGONA. Aquest estudi estarà dirigit pel Dr. Jordi López Vilar, investigador adscrit de

I'lCAC, amb la col.laboració dels investigadors que estimi oportú, de l'lnstitut. Aquest treball
de recerca es durà a terme abans del 31 de juliol de2014.

TERCERA. Els treballs de identificació de I'aqüeducte romà consistiran en la ldentificaciÓ
dels trams existents, i s'elaborarà una memÒria cientffica. Pel que fa al treball topogràfic i

dibuix arqueolÒgic el durà a terme la Unitat de Documentació Gràfica de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica.

QUARTA. L'Ajuntament de La Secuita facilitarà a l'ICAC la informaciÓ histÒrica, cadastral i

topogràfica que disposi. A més abonarà 2.595,62 € a I'ICAC perquè aquest pugui fer front, en

part,-a les despeses del treball de recerca. Amb questa finalitat, transferirà aquest import al

compte correntnúmero E568 2100 30'1'1 36 2200360230 de I'lnstitut. Un cop acabat el treball
de recerca, I'ICAC trametrà una certificació detallada de les despeses assumides, les quals
podran ser: despeses salarials, de béns iserveis ifins a un'10% de despeses generals.

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboraciÖ previstos a la Llei

30t1gg2 de 2ô de novembre ia la Llei26t2010 de 3 d'agost, anteriorment esmentades, iresta
exclÒs de la Llei 3O|2OO7, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic d'acord amb

l'article 4.1.c.

CINQUENA. A més, I'ICAC gestionarà els corresponents permisos a la DirecciÓ General
d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, elaborarà les memÒries administratives, assumirà
la coordinació científica i la redacció dels documents relacionats amb aquesta actuaciÓ.

SISENA. Les parts signants d'aquest conveni es comprometen a difondre el contingut de la
recerca elaborada d'acord amb el que determini la Comissió de coordinaciÓ del Conveni marc

de col'laboració. En la difusió dels resultats es farà referència explícita a les institucions iles
entitats que hagin participat en el projecte. La propietat intel lectual dels resultats, que es

generin, serà conjunta. La documentació produTda en el marc d'aquest conveni serà

dipositada en cadascuna de les institucions signants.

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

aquestes qüestions.

l, com a prova de conformitat,
esmentats a I'encapçalament.

signen el present conveni per duplicat en la data iel lloc

Alcalde
Ajuntament de La Secuita

Joan Gómez Pallarès
Director
lnstitut Català d'Arqueologia C


