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Universitat Autònoma de Barcelona

Sabadell, 5 de junY de 2009

D'una part,
L' ll'lm. Sr. Manuel
Ajuntament de Sabadell,
1.08201 de Sabadell.

GoNVENI DE coL'LABoRAclÓ ENTRE L'AJUNTAMENT PE 9¡Plg-Ell', LA

UNTVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L'INSTITUT CATALA

D'ARQUEOLOGIA CLÀSS¡CI PER A LA REDACCIÓ D'UN PLA DIRECTOR DE

LES ACTUACIONS AL J SANT PAU DE RIU'SEC

(SABADELL,VAL ENVOLUPAMENT

REUNITS

Bustos Garrido, alcalde-president de I'Excel'lentíssim

amb domicili a aquests efectes a la Plaça Sant Roc, núm'

w
@
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lnstitut Català
d'Atqueolog¡a Glàs¡lca
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-i De I'altra,
La Sra. Ana Ripoll Aracil, rectora Magnífica og.]1^lniversitat Autònoma de

gãrcelona (UAB); ,àgon, Decret de nomãnament 2/2009, de 7 de gener, en virtut

ãe es competènòies lue li atorga I'article 75 m) dels seus Estatuts'

I de I'altra, ,_-:- ^rÀ
La Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut català d'Arqueologia clàssica

(ICAC), en el seu not i representació-d'acord amb les funcions

àue toien delegades pel óonsell de Direcció d'abril de 2OO2'

L'lnstitut és un .onror.i creat per I'Acord de G tat de Catalunya'

ãe 2 de maig de zOOO (oOCb nUm' 3143, d domicili social a

Tanagona, pIaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J'

Les parts actuen en nom i representació de les institucions abans esmentades' es

reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar el present conveni i a tal

efecte

EXPOSEN

PRIMER. L',Ajuntament de sabadell té entre les seves línies d'actuació la promociÓ

det patrimoni l-t¡stòric, tant arquitectònic com arqueològic.- És ?".f lliLu" h"

ããsenuotupat el ptã Èspecial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) i ha

dut a terme diverses äctuacions del Patrimoni Arquitectònic local, aixi com ha
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fomentat la investigació en el Patrimoni Arqueològic a través d'lntervencions

Arqueològiques Preventives. Així mateix té com a objectiu difondre el Patrimoni

ttisiòr¡c aì conjunt de la Ciutadania. És en la voluntat de I'Ajuntament de Sabadell

de fomentar lá recerca científica i la divulgació del ric patrimoni arqueològic del

Terme Municipal de Sabadell, i en concret del Jaciment Arqueològic de Sant Pau

de Riu-sec, que manifesta l'interès en poder dur a terme les actuacions contingudes

en el present Conveni.

SEGON. La Universitat Autònoma de Barcelona té entre les seves finalitats a través

de l'Àrea d'Arqueologia del Departament de Ciències de I'Antiguitat i de .l'Edat
Mitjana, desenvolupai la docència i la recerca en el camp de I'arqueologia; és per

aix'ò que es configura com la institució idònia per col'laborar en aquest projecte que

es proprosa actuãr en el jaciment arqueològic de Sant Pau de Riu-sec, situat a
po"ä Oirtancia del Campus de Bellaterra. La seva intervenció assegurarà per una
'Oanda 

la qualitat científica de la recerca arqueològica a desenvolupar, i per I'altra

permetrà éstablir un camp de pràctiques a disposició dels alumnes en formació

iant de la llicenciatura d'Història vigent, com del nou Grau d'Arqueologia de propera

implantació a la Facultat de Filosofia i Lletres, en el qual les pràctiques, tant de

camp i de laboratori, com les de potenciació de l'ús social i de difusió del patrimoni

arqueològic han de constituir una part fonamental de la formació dels estudiants.

Cal destacar que l'Àrea d'Arqueologia del Departament de Ciències de I'Antiguitat
ja havia col.laborat en campanyes anteriors en aquest jaciment, i que a més a més'

¡a compta amb el precedent de diversos convenis de pràctiques amb I'Ajuntament
-de 

sabadell i amb altres institucions culturals d'aquesta ciutat.

TERCER. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre públic de recerca

creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la

participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la
r"""r.ã, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

QUART. Les tres institucions tenen interessos comuns en la recerca, la
documentació, i la difusió de I'arqueologia i el patrimoni arqueològic.

CINqUÈ. Fruit de les dues fases d'lntervenció Arqueològica Preventiva s'ha

constatat el gran interès científic i la potencialitat de difusió social del Jaciment

Arqueològic dle Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental). En les diverses

tasãs d'lñtervenció s'ha documentat les estructures corresponents a una vil'la

romano-republicana amb nivells de cronologia lmperial romana, tenint continuitat

fins a època moderna. Amb intervencions antigues es va documentar estructures

identificades com a corresponents a una església paleocristiana, la qual aprofitava

estructures corresponents a la vil'la imperial. L'interès científic deljaciment, la seva

possible integracib en un parc, fent que les estructu.res es puguin preservar i

äitondre, fa que sigui desitjable una continuació de les intervencions

arqueològiques i potenðiar el coneixement del present Jaciment Arqueològic per tal

de'complementarel coneixement científic de la romanització alVallès i a Catalunya

i- el pobiament d'època alt medieval, baix medieval i moderna, i permetre una difusió

ulterior d'un element del PatrimoniArqueològic Català'
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És per aquest motiu que les tres institucions, de forma conjunta, desitgen

subscriure un acord de col.laboració que defineixi les fÓrmules de cooperació entre

les tres institucions per tal de dur a terme un Pla Director de les Actuacions al

Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec que desemboqui en un conjunt

d'activitats que ha de marcar el present Pla Director.

SISÈ. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la

Llei 30/1gg2, de 26 de novembre, el regim jurídic de les administracions públiques i

el procediment administratiu comú, les tres institucions es reconeixen capacitat
jurídica suficient per signar aquest conveni i acorden les següents

CLAUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL GONVENI

L'objecte del present conveni es fixar el marc de col'laboració entre I'Ajuntament de

Sabädell, la Úniversitat Autònoma de Barcelona, i I'lnstitut Català d'Arqueologia

Clàssica. En concret, són objectius d'aquest conveni de col'laboració entre les tres

institucions:

Redactar un Pla Director de les Actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de

Riu-sec (Sabadell, Vallès Occidental) (en endavant el Pla Director), aquest Pla

Director contemplarà:

1.1. Desenvolupar les fases d'lntervenció Arqueològica Programada al Jaciment

Arqueològic per tal de documentar arqueològicament les diverses estructures.

Aquestes actuacions són les que marcarà el Pla Director.

1.2. Convertir el Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec en un espai de

recerca i de pràctiques docents lligades amb I'ICAC i la Universitat Autònoma de

Barcelona.

1.3. Desenvolupar actuacions d'investigació i tractament dels materials

arqueològics recuperats d'acord amb el que marqui el Pla Director i el propi

desenvolupament de les lntervencions Arqueològiques.

j.4. Fer possible la consolidació, difusió i explotació pública del Jaciment

Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec.

Establir formes de col'laboració futures entre les institucions signants.

SEGON. APLICACIÓ OTI CONVENI

El present conveni permetrà la redacció conjunta del Pla Director. Per a les

actùacions ulteriors el conveni es posarà en pràctica mitjançant la realització de

convenis i/o acords específics entre la Universitat Autònoma de Barcelona, I'lnstitut

Català d'Arqueologia Clàssica i l'Ajuntament de Sabadell, a proposta de qualsevol

de les tres institucions.
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TERCER. REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR

Es redactarà un Pla Director amb la participació de les tres institucions, essent

representat l'Ajuntament de Sabadell per I'Oficina {el Patrimoni, la Universitat

Aútònoma de Barcelona per l'Àrea d'Arqueologia del Departament de Ciències de

I'Antiguitat i de I'Edat Mitjana, i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica representat
per la persona que designi.
bOn ob¡ectius del Pla Director proposar l'univers d'actuacions a dur a terme en el

Jaciment Arqueològic, entre d'altres:

¡ I'anàlisi de I'estat actual del Jaciment Arqueològic
. la definició de les actuacions científiques a dur a terme
. els àmbits d'actuació arqueològica
. proposta de calendaris, equip humà i material
o actuacions de difusió científica i generalista
r la seva promociÓ turística
. I'estimació de recursos econòmics
o tots aquells punts que consideri necessari I'equip que redactarà el present Pla

Director.

La Coordinació del Pla Director la farà l'Ajuntament de Sabadell a través de

I'Oficina del Patrimoni, la Universitat Autònoma de Barcelona a través de l'Àrea

d'Arqueologia del Departament de Ciències de I'Antiguitat i de l'Edat Mitjana i

I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica amb I'acord conjunt de les parts implicades

en el present conveni.

QUART. cARAcTERÍSTIQUES DELS GONVENIS O ACORDS ESPECíFICS
. POSTERIORS

En posterioritat a la redacció del Pla Director es podran prendre els acords i dur a

terme les actuacions que es creguin necessàries per aconseguir els objectius i

actuacions marcats pel Pla Director. Entre d'altres es definiran:

. Programes de treball, indicant la temporalitat iforma de seguiment.

. Reláció de les aportacions de recursos humans, materials i econòmics que durà a

terme cada institució.
o La definició del sistema d'edició i difusió dels resultats obtinguts en el projecte.

o Altres actuacions que permetin l'exitós desenvolupament de les actuacions.

CINQUÈ. COORDINACIÓ DEL CONVENI

Es crearà una Comissió de coordinació paritària que entre d'altres funcions, tindrà

cura del seguiment del conveni, proposarà i impulsarà les activitats especifiques.

Serà integrãda per la directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (o en qui

delegui), ét Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell (o

en q-ui delegui), i un representant de l'Àrea d'Arqueologia del Departament de

Clències de T'nntiguitat i de I'Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona

(o en qui delegu'rj. L'esmentada Comissió es constituirà en el termini de noranta
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dies, comptats a partir de la data de signatura d'aquest conveni. A la comissió
podran assistir els responsables tècnics que es creguin convenients per cada part.

La pròpia Comissió, un cop establerta, decidirà el seu règim de reunions i d'adopció
vàlida d'acords.

SISENA. RÈGIM ECONÒMIC

El present conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats

signants. Els costos que puguin derivar-se seran assumits per les parts en funció
dels acords concrets que es determinin.

SETENA. RÈGIM JURíDIC

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la
t-lei gOltgg2 de 26 de novembre, anteriorment esmentada, iresta exclòs de la Llei

3O12OO7. de 30 d'octubre, de contractes del sector públic d'acord amb l'article 4.1.c.

VUITENA. CAUSES 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.
o Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedeixin o

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

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliments dels

seus respectius compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

NOVENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les parts es comprometen a resoldre de forma consensuada qualsevol diferència

que þugui sorgir sobre el present conveni. En el cas de nos ser possible una solució

amisìoJa, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el

coneixement dels eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en execució o
interpretació del present conveni.

DESENA. DURADA DEL CONVENI



Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i aprovat pels òrgans

competents i tindrà una duraãa de quatre anys, renovables automàticament si cap

de les tres parts no ho comunica per escrit amb sis mesos d'antelació.

l, com a prova de conformitat, signen i confirmen el present conveni per triplicat en

la data i lloc esmentats a l'encapçalament.

Excma. i Mgfca. Sra. Anna RiPoll
Rectora de la UAB

(c.,...'l 1\

Dra. lsabel Rodà
Directora de I'ICAC

ll'lm. Sr. Manuel Bustos
Alcalde de Sabadell


