
coNVENr DE coL.LABoRAcró prn A LA REcERcA AReuEoLoctcA
DE LA VIL'LA ROMANA DE CAN MASSOT (Montmeló, Vallès Oriental)

A Montmeló, el dia 9 d'octubre de 2008

REUNITS

L'll'lm. Sr. Manuel Ramal i Mata, Alcalde - President de l'Ajuntament de
Montmeló, assistit per la Secretària, Sra. Rosa March Escué.

La Dra. lsabel Rodà de Llanza, Directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), assistida per l'administrador de dita institució, Sr. Jordi Peiret i

Estrada.

MANIFESTEN

l. Que la vil.la romana de Can Massot, situada al terme municipal de Montmeló,
és un dels jaciments més importants del període romà republicà a Catalunya i

que preserva importants vestigis arqueològics, pràcticament inèdits a nivell
científic i de recerca, cosa que li confereix un alt interès històric.

ll. Que l'any 1983 la Generalitat de Catalunya va incloure aquest jaciment a

I'lnventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC).

lll. Que, en compliment de I'article 3 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català, que estableix que les administracions públiques han
de vetllar per la protecció, la conservació, I'acreixement, la difusió i el foment
del patrimoni cultural català, I'any 2QQ2 el consistori municipal va incloure el
jaciment al Catàleg del Patrimoni Històric, Arqueològic i Natural de Montmeló i

va aprovar una normativa de protecció arqueològica per garantir-ne la
conservació.

fV. Que I'any 2007, I'Ajuntament de Montmeló, amb la corresponent autorització
de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
(Àrea de Coneixement i Recerca), va promoure una campanya d'excavacions
arqueològiques preventives destinada a documentar les restes de la vil'la que
foren descobertes a la dècada de 1960 al subsòl del carrer de Jacint Verdaguer.

V. Que, des del mes de febrer de 2008, i en aplicació de la normativa vigent,
s'estan desenvolupant diversos controls arqueològics d'obres que afecten el
subsòl de l'esmentat jaciment als carrers de Balmes, (projecte de reforma del
carrer de Balmes, executat per I'EMSO -Empresa Municipal de Serveis i Obres
de l'Ajuntament de Montmeló-), Jacint Verdaguer (obres de subministrament de
Gas Natural) i del Doctor Robert (obres de soterrament d'una línia elèctrica
promogudes per ADIF). A través d'aquests controls s'estan descobrint
importants vestigis arqueològics que reafirmen la importància del jaciment i que
caldrà estudiar en profunditat per a demostrar la seva rellevància científica.

Vl. Que és voluntat de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC),
col'laborar amb I'Ajuntament de Montmeló en l'estudi d'aquest jaciment, ja que
el projecte s'escau plenament amb els principals objectius de l'esmentada



institució, que són la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i

la cultura clàssioues.

Vll. Que en base a tot el que ha quedat exposat, ambdues institucions
(Ajuntament de Montmeló i lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica) acorden
subscriure entre elles el present conveni de cooperació administrativa,
assignant al Museu Municipal de Montmeló la representació dels interessos
locals idesignant a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a la direcció i

gestió del projecte.

PACTES

PRIMER. Objecte

És objecte d'aquest conveni establir els termes de cooperació entre l'Ajuntament
de Montmeló i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització del
projecte de contextualització de la vil'la romana de Can Massot, amb l'objectiu
d'obtenir dades per a la redacció d'una publicació monogràfica dedicada al
jaciment i per a la redacció del guió de remodelació del mòdul d'època romana
de l'exposició permanent del Museu Municipal de Montmeló.

SEGON.- Gost i finançament del projecte

L'Ajuntament aportarà a I'ICAC l'import de 9.000 € per tal de cofinançar el
treball abans esmentat.

TERCER. Direcció i presentació dels resultats de la intervenció

La responsabilitat científica del Projecte de Recerca de la Vil'la Romana de Can
Massot serà de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. En acabar les tasques
de recerca previstes, la direcció del projecte presentarà a les parts firmants una
memòria científica amb el balanç de les actuacions dutes a terme i vetllarà per
al compliment dels deures administratius que se'n derivin.

QUART. Publicació i difusió dels resultats

Les parts signants d'aquest conveni es comprometen a publicar els resultats
científics del projecte, ja sigui en forma d'article, extracte, catàleg, resum o
conclusions o bé en forma de monografia. En qualsevol publicació dels resultats
s'esmentarà que la intervenció s'ha portat a terme mitjançant la col'laboració de
les institucions que signen aquest conveni. En cas que es consideri oportú dur a
terme una publicació monogràfica, aquesta es finançarà amb les aportacions de
les parts signants d'aquest conveni, d'acord amb les seves disponibilitats
pressu postà ries.

Així mateix, les parts signats es comprometen a donar difusió dels resultats de
la recerca a través d'Lrna exposició que es mostrarà al Museu Municipal de
Montmeló i d'un programa de conferències adreçades tant al públic local com
especialitzat. Aquestes conferències es podran impartir a la seu del Museu
Municipal de Montmeló i de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica o en
qualsevol altre seu que es consideri convenient per a una millor difusió del
projecte.



CINQUÈ. Comissió de seguiment

Per garantir el bon compliment d'aquest conveni, impulsar el projecte i controlar-
ne el seu desenvolupament tècnic i econòmic es crearà una Comissió de
Seguiment formada pels següents membres: (1) l'Alcalde-President de
l'Ajuntament de Montmeló o persona en qui delegui; (2) el Director de l'ICAC o
persona en qui delegui i (3) un representant del Museu Municipal de Montmeló.
La comissió es reunirà, al menys un cop al trimestre.

SISÈ. Durada

La durada d'aquest conveni s'estableix fins al dia 17 de juny de I'any 2009,
moment en què s'ha de fer entrega de la memòria científica amb els resultats de
la recerca.

SETÈ. Extinció

El conveni quedarà extingit quan s'hauran assolit completament els objectius
previstos, és a dir, el dia 17 dejuny de l'any 2009.

També podrà extingir-se a instància d'una de les administracions i institucions
signants per l'incompliment de les obligacions assumides en aquest conveni per
qualsevulla de les parts.

VUITÈ. Naturalesa

Aquest conveni té naturalesa administrativa restant exclòs de la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de contractes del sector públic d'acord amb I'article 4.1.c.

NOVÈ. Eficàcia del conveni

L'eficàcia del conveni queda supeditada a la seva aprovació o ratificació pels
òrgans competents de les administracions signatàries.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el lloc i data
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Dra. lsabel Rodà de Llanza
Directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia

Administrador de I'lnstitut Català d'Arqueolgia
Clàssica
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de l'Ajuntament de Montmeló


