
ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ
DEL PRoJEGTE ARQUEoLÒclc DE cAN TAGÓ-TURÓ D'EN RotNA (Montmetó-

Montornès del Vallès, Vallès Oriental)

A Montmeló i Montornès del Vallès, el dia 17 d'abril de 2007

REUNITS

L'll'lm. Sr. Manuel Ramal i Mata, alcalde - president de I'Ajuntament de Montmeló,

'. Daniel Cortés Martín, alcalde - president de I'Ajuntament de Montornès del

lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

MANIFESTEN

l.- Que el dia 22 de setembre de 2004 van subscriure un conveni de col.laboració per a
la gestió i execució del projecte arqueològic de Can Tacó - Turó d'en Roina (Montmeló
- Montornès del Vallès, Vallès Oriental).

ll.- Que atesos els resultats obtinguts en els treballs d'investigació que s'estan realitzant
en el jaciment arqueològic anteriorment esmentat creuen convenient ampliar les
intervencions arqueològiques previstes en el marc del conveni signat d'acord amb els
següents

PACTES

1.-Aquestacord és una addenda al conveni de col.laboració pera la gestió iexecució
del projecte arqueològic de Can Tacó - Turó d'en Roina (Montmeló -Montornès del
Vallès, Vallès Oriental) signat el dia 22 de setembre de 2004 entre les parts signants
d'aquesta addenda.

2.- L'objectiu d'aquesta addenda és la continuació del projecte de recerca (Fase ll) amb
l'excavació de la cisterna i I'excavació en extensió de la terrassa central i el sector oest
deljaciment.
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3.- El pressupost previst a assumir a parts iguals entre les tres institucions és de
45.000€. Abans del 31 de maig de 2007 i d'acord amb el conveni subscrit, els
Ajuntaments de Montmeló i Montornès del Vallès aportaran, a parts iguals, a I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica la quantitat de 30.000€ perquè aquest dugui a terme la
gestió.

4.- En relació amb la direcció de la intervenció, la presentació dels resultats
corresponents, la publicació, la comissió de seguiment id'altres aspectes relacionats en
el conveni subscrit el dia 22 de setembre se seguirà el que en I'esmentat conveni es va
acordar. Caldrà exceptuar, però, el termini de I'extinció d'aquesta addenda, que serà el
31 de desembre de 2007.

I en pro de , les parts signen aquest conveni-en lloc i data indicats en
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Dra. I l¡rlor

Directora de I'ICACAlcaldl lcalde de Montmeló
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