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CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA
DE TÚRIA IL,INSTITUT GATALA D,ARQUEoLoGIA cLASSICA PER A LA

REALITZACIÓ DEL QUART CURS PRACTIC D'ARQUEOLOGIA CRISTIANA I
vlslcoDA AL JACIMENT DE VALÉNCIA "LA VELLA" (29 de Juliol a l6 d'agost de
20r e)

A Riba-roja de Túria, 20 de Maig de 2019
D'

a part, Robert Raga i Gadea, Alcalde de Riba-roja de Túria, facultat per a aquest
per acord de la Junta de Govern local de data 6 de Maig de 2019,

Dr. Josep Maria Palet Martínez, director en funcions de l'lnstitut Catalá d'Arqueologia
lássica (ICAC), en el seu nom i representació en virtut de l'acord pres pel Consell de
§cció de l'ICAC en la sessió 3012018, de carácter extraordinari, de 27 de juliol, amb
funcions previstes a l'article 14 dels Estatuts de l'ICAC iles funcions que foren
legades al director pel Consell de Direcció de I'ICAC amb data d'11 d'abril de 2002,
quals corresponen a les establertes en l'article 8.2 dels susdits Estatuts. L'lnstitut té
,omicili social a Tarragona, plaga d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.
rts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i a tal efecte,
EXPOSEN

Primer. Que el 10 de febrer de 2016, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria il'lnstitut
Catalá d'Arqueologia Clássica 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 clássica en el terme municipal de
Riba-roja de Túria.

Segon, Que ambdues institucions tenen interessos comuns en la recerca, la
i la difusió en l'ámbit de I'arqueologia clássica i el seu patrimoni i, per
tant, desitgen subscriure un acord de col'laboració que defineixi els termes de
cooperaclÓ entre les institucions i permeti la realització d'una actuació arqueológica en
documentació

el jaciment de Valéncia "La Vella".

Tercer. Que el municipi considera que les actuacions dirigides a la posada en valor del
patrimoni i de l'entorn són de gran importáncia per a les polítiques locals de diversitat i
ciutadania dirigides a l'autoestima i la cohesió social de la població. En aquest ámbit,
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria vol dur a terme un programa d'activitats especÍ.fiques
per a valorar la possible integració del jaciment de Valéncia "La Vella" en el Parc
Naiural del Túria.

Quart. Que l'ICAC ja ha col'laborat amb I'Ajuntament en la difusió del seu patrimoni,
mitjangant lq documentació gráfica del Pla de Nadal, així com la participació en la
organització de les Primeres i Segones Jornades Internacionals d'Arqueologia de Riba-

la

roja del Túria, anys 2015 i 2017 respectivament); i en els Cursos d'Arqueologia Cristiana
i Visigoda dels estius de 2016, 2017 i 2018.

Cinqué. Que l'lnstitut Catalá d'Arqueologia Clássica desenvolupa el projecte de recerca
Parámetros analítico-evolutivos de /as técnicas constructivas del noreste de la
Tarraconense en época tardoantigua: homogeneización, criterios de representación y
calibración (PARTAR, HAR2015-64392-C4-2P). Projecte finangat pel Ministerio de
Economía, lndustria y Competitividad (MINECO-FEDER). El jaciment de Valéncia la

Vella está inclós en els jaciments estudiats en aquest projecte.

Sisé. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que está previst a la LIei
3912015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei
012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic, les parts es reconeixen
pacitat jurídica suficient per signar aquest document i acorden les següents
CLAUSULES

Primera. Objecte del conveni

s

objecte d'aquest conveni específic establir els termes de cooperació entre
ntament de Riba-roja de Túria i l'lnstitut Catalá d'Arqueologia Clássica per a la
alització del Quart Curs d'Arqueologia Cristiana iVisigoda a I'estiu de 2019.

Segona. Coordinació del conveni
La coordinació d'aquest conveni es realitzará conjuntament entre l'Ajuntament de Ribaroja de Túria i l'lnstitut Catalá d'Arqueologia Clássica, a través de la Comissió de
coordinació paritária d'acord amb el que s'esmenta en el conveni marc de col.laboració
anteriorment referenciat.

Tercera. Compromisos de les parts
Les institucions signants es comprometen a:

1. La coordinació del Curs práctic d'Arqueologia es realitzará conjuntament per
ambdues institucions. Pel que fa a I'lCAC, la coordinació será assumida pel Dr.
Josep M. Macias. Pel que fa a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, la coordinació
será assumida per Cristina Silvestre amb l'assessorament técnic en arqueologia

q

del Dr. Albert Ribera, que ja ha col'laborat en altres edicions del

Curs

anteriorment referenciat.

2.

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

3.

L'Ajuntament es compromet a:

a.

Finangar les despeses que es derivin del conveni fins al límit de Ia rétenció
de crédit que s'adjunta a l'expedient amb el següent detall:

No operació comptable amb cárrec a l'aplicació pressupostária
43212269903.-Actividades de recuperación arqueológica del patrimonio per
un import de 12.826,00 €, per a l'aportació a l'lCAC.

I

Na operació comptable amb cárrec a l'aplicació

pressupostária
43212269903.-Actividades de recuperación arqueológica del patrimonio per
a la resta de despeses contemplades en aquest conveni.

b. Posar a disposició el jaciment

arqueológic per

a

procedir

a

efectuar

l'excavació.

c. Allotjament i manutenció tant pels alumnes com pels

professors

participants en el curs.
Elaboració del Pla de seguretat de l'excavació.

Proveir d'ampolles d'aigua mentre duri l'excavació
disposa d'aigua potable.

ja que el recinte

no

Dotar les tanques per delimitar les zones d'excavació.

Aportar la caseta per la zona de descans.

lnstal'lar dos WC portátils.
Proporcionar tela verda per col'locar damunt de les zones que s'estan
excavant per tal de fer ombra.
Permetre l'accés a la plata baixa de la Casa de l'Advocat, on es duran
terme la neteja de les peces trobades.
k.

Cedir la sala on es reuniran per les tardes

i

a

s'impartiran les classes

teóriques i les conferéncies.

a I'aplicació
pressupostária 43212269903.-Actividades actos fomento de turismo de patrimonio
en cárrec a les retencions d'alt esmentades.
Tota aquesta obligació que va a cárrec de l'Ajuntament, anirá

4.

L'lnstitut Catalá d'Arqueologia Clássica es compromet

a.

a:

Elaborar la programació del curs práctic d'arqueologia.

b. Efectuar la difusió de l'activitat i totes les gestions necessáries per a la
selecció i inscripcions dels participants.

c. Efectuar l'asseguranga

de l'alumnat durant el període de vigéncia del curs.

d.

Coordinació i assumpció de les despeses del Cicle de Conferéncies que
forma part del curs práctic d'arqueologia.

e.

Contractació de dos arqueólegs per la realització del curs i l'excavació.

f

.

g.

Aportació, com a recursos humans propis, d'un arqueóleg director del curs
i dels treballs arqueológics, més un arqueóleg técnic i un arquitecte
encarregat de la documentació gráfica.
Elaboració dels continguts gráfics resultants de l'excavació.

h.

Elaboració de l'informe i la memória administrativa tal com estableix la
legislació vigent, en concret, la Llei de Patrimoni Cultural Valenciá.

i.

Aportació de les eines d'excavació, de material fungible per les tasques de
laboratori, de material fotográfic i de material topográfic.

j

Lloguer,

si escau, d'un

vehicle per

a la realització del curs práctic

d'arqueologia.

k.

Manteniment, durant
portals:

l.

tot I'any, de les tasques de difusió a través dels

http://www.facebook.com/ValencialaVella20l 6/
https:/lskfb.lv/6qzRu

Potenciació de la difusió científica del jaciment participant en congressos
reunions científiques.

i

rta. Finangament

A banda del finangament o recursos humans 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 fará cárrec de la gestió del finangament que hagi obtingut.

A efectes de finangar l'excavació l'Ajuntament de Riba-roja de Túria fará una aportació
per import de 12.826,00.- € (lVA inclós) que es finangará amb cárrec a l'aplicació
pressupostária 43212269903.-Actividades actos fomento del turismo de patrimonio
aportant en el moment d'aprovació d'aquest Conveni certificat de l'existéncia de crédit
amb no d'operació 201900005426.

L'lnstitut Catalá d'Arqueología Clássica destinará íntegrament els diners de la quota
d'inscripció del Curs a les despeses que se'n derivin del mateix.

El pagament al ICAC es fará al compte corrent que acrediti l'lnstitut Catalá
d'Arqueologia Clássica mitjangant l'aportació de fitxa de manteniment de tercers, una
vegada revisada la memória justificativa pel técnic de turisme, presentada i revisada Ia
factura corresponent iaprovat el reconeixement de l'obligació per la Junta de Govern
Local, de la mateixa.
Cinquena. Difusió de resultats i publicacions

En cas de difusió o publicació, les parts hauran de fer referéncia a la participació
conjunta de les entitats en el marc dels projectes anteriorment esmentats, A més, Ies
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.
L'ICAC es compromet de dotar de recursos
Túria per qualsevol activitat de difusió.

i informació a I'Ajuntament de Riba-roja

Sisena. Causes de resolució
El present conveni es podrá resoldre per alguna de les causes següents:

-

Mutu acord de les parts.

de

-

lncompliment per alguna de les parts de qualsevol de les cláusules establertes en
el present conveni.

-

Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedissin o
dificultessin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a les altres parts amb antelació de dos mesos mitjangant
denúncia.

Setena. Conveni marc i resolució de conflictes

Aquest conveni s'emmarca i li és d'aplicació el que estableix el conveni marc de
col'laboració, signat el 10 de febrer de 2A16, 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 marc per
aquestes qüestions. En el cas de no ser possible una solució amistosa, l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu será el competent en el coneixement dels
eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en l'execució o interpretació del present
conven i.

Vuitena. Naturalesa del conveni
El present document té la naturalesa dels convenis de eol.laboració previstos a la Llei
4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic i en la Llei 3gt2}1S de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Novena. Protecció de dades personals

D'acord amb la Llei Orgánica 3t2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació draquestes dades, ies
parts fan constar de manera expressa que s'abstindran de fer cap mena de tractament
de les dades personals de qué disposin, com a conseqüéncia d'aquest conveni, llevat
d'aquelles que siguin estrictament necessáries per al compliment del conveni.
En cas que per al desenvolupament de Ia col'laboració sigui necessari que les parts
accedeixin a dades de carácter personal de les altres parts, es foimalitzaiá el
corresponent contracte, acord o document que regulará les condicions d'ús i tractament
de les cltades dades. La part o parts que infringeixin els deures anteriorment exposats
respondran, als seus Únics iexclusius efectes, de les reclamacions que es produeixin.
Desena. Durada del conveni

Aquest conveni entrará en vigor en el moment de ésser signat i tindrá la durada que
requereixi el compliment dels objectius fíxats.

le
en

prova

il

mitat i perqué així consti, signen el
esmentats a l'encapgalament.

document, per duplicat,

q
Robert
Alcalde
Riba-roja de Túria

¡nst¡tut Catalá
á'Arqueología Clássrca

Josep Maria Palet Martínez
Director e. f.
lnstitut Catalá d'Arqueologia Clássica

