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CONVENI ESPECíFIC DE GOL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

per al desenvolupament d'una öase de dades en un entorn web sobre ceràmiques
tardoantigues comunes i de cuina de la Mediterrània

Barcelona, 11 de juny de 2010

REUNITS

D'una banda, el Sr. Dídac Ramírez Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de
Barcelona, en virtut del nomenament per Decret 22512008, de 18 de novembre (DOGC
núm.5264, de24 de novembre), com representant legal d'aquesta institució en virtut de
les competències que preveu I'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret
24612003, de I d'octubre (DOGC núm.3993, de22 d'octubre),

l, d'altra banda, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec
i amb les funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11
d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci creat per l'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 Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J

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

EXPOSEN

Primer. El 20 de gener de 2004, la Universitat de Barcelona (UB) i l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) van signar un conveni que fixa el marc general de
col'laboració entre ambdues institucions en relació amb l'arqueologia clàssica per dur a
terme programes i projectes d'investigació, activitats docents i d'altres activitats que
siguin d'interès per ambdues institucions.

Segon. Que en els darrers anys l'Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica del
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de
Barcelona (ERAAUB) ha dut a terme projectes de recerca relacionats amb I'estudi de
les ceràmiques d'època tardoantiga de la Mediterrània occidental dirigits pel Dr. Miguel
Angel Cau Ontiveros, professor de recerca de la lnstitució Catalana de Recerca i

Estudis Avançats (ICREA) i investigador de I'ERAAUB.

Tercer. Que en el marc de la convocatòria 2009 del Plan Nacional de l+D+l (2008-
2011) del Ministeri de Ciència ilnnovació s'ha aprovat isubvencionat el projecte
Archaeology and Archaeometry of Late Roman Cooking Wares in the Western
Mediterranean: a Holistic Approach (LRCWMED) dirigit pel professor de recerca ICREA
de la Universitat de Barcelona, Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros. En aquest projecte,
participa el Dr. Josep Maria Macias Solé, investigador de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), com a investigador associat.
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Quart. Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica du a terme una línia de recerca
sobre l'Arqueologia i la ciutat antiga i una altra sobre l'lnstrumentum domesticum en
l'arqueologia clàssica, un programa transversal sobre Tecnologies de la informació i la
comunicació (TlC) orientades a l'arqueologia i un programa específic sobre l'Antiguitat
tardana. En el marc d'aquests progremes de recerca, s'incideix en un projecte sobre la
creació d'un Laboratori de documentació virtual de Tàrraco que conté una base de
dades sobre la ceràmica tardoromana. Aquest projecte de recerca està dirigit per
l'investigador Dr. Josep Maria Macias Solé de I'ICAC i compta amb el Dr. Piero Berni
Millet, que també és un investigador de I'ICAC (programa Juan de la Cierva).

Ginquè. La UB i l'ICAC consideren que la interrelació entre els projectes anteriorment
esmentats pot permetre I'elaboració d'una base de dades que gestionada des d'un
entorn web, esdevindrà una millora significativa en l'estudi de les ceràmiques comunes
tardoantigues de la Mediterrània.

Sisè. Atès el que s'ha exposat, i d'acord amb el que preveu la Llei 3011992, de 26 de
novembre, el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar
aquest document i acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE DEL GONVENI

L'objecte del present conveni específic és fixar el marc de col'laboració per a la creació
i manteniment d'un Laboratori de documentació virtual sobre la ceràmica comuna i de
cuina tardoantiga de la Mediterrània gestionada des d'un entorn web.

segona. FoRMAC|Ó I CeSflÓ Oel LABORATORT DE DOCUMENTACTÓ VTRTUAL

El Laboratori de documentació virtual està integrat per un Gestor de bases de dades
que es conformarà inicialment a partir de les dades sobre les ceràmiques tardoantigues
comunes i de cuina de la Mediterrània occidental procedents dels projectes de recerca
ja desenvolupats per I'ERAUB i dels projectes de recerca sobre Tàrraco de l'lCAC. Els
investigadors que participin en aquest projecte seran els responsables de la introducció
de les dades a la base.

El disseny conceptual de les bases de dades, que incorporarà imatges, figures, i altres
tipus de documents que es considerin necessaris, serà proposat per I'equip
d'investigació associat al projecte i que serà aprovat pels coordinadors. El Dr. Piero
Berni Millet serà l'investigador responsable del disseny i desenvolupament del Gestor
de bases de dades.

La gestió, consulta i incorporació de noves dades a la base es podrà dur a terme des
d'un entorn web cosa que permetrà que els agents implicats puguin accedir-hi
remotament.

L'administració i consulta de la base de dades i el seu entorn web tindrà 3 nivells
d'accessibilitat. El primer nivell, serà de lliure accés a tota la comunitat científica
interessada. El segon nivell, quedarà restringit als col'laboradors i gestors de la Base
de dades perquè puguin dur a terme les tasques de manteniment i ampliació de la
informació registrada, inclosos els camps restringits als usuaris del primer nivell. El
tercer nivell, és el d'administrador de la Base de dades. Correspon als administradorsç\
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de la Base de dades definir-ne els continguts, els protocols d'actuació i atorgar els
permisos per a la consulta dels camps no públics de la Base de dades. Els
administradors seran els investigadors mencionats a la clàusula setena d'aquest
conveni i, per dur a terme la seva activitat, comptaran amb la col'laboració dels tècnics
informàtics que s'hi destinin.

TETCETA. RELACIÓ AMB PROJECTES DE RECERCA

La Base de dades es nodrirà de les recerques dels equips d'investigadors que la
impulsen, els quals investiguen sobre ceràmica en I'antiguitat tardana en la
Mediterrània. A més, comptarà especialment amb el projecte Archaeology and
Archaeometry of Late Roman Cooking Wares in the Western Mediterranean: a Holistic
Approach (LRCWMED), inclòs en el Plan Nacional de l+D+l 2008-2011 (convocatòria
2009), i amb el de la creació de Laboratoris de documentació virtual que forma part del
subprograma Juan de la Cierva titulat lmplementacion de /as Tecnologías de la
lnformación y Comunicación (TlC) en la gestión, investigación científica y proyección de
la Arqueología Urbana. Desarrollo y aplicación en la ciudad romana de Tárraco, capital
de la Hispania Citerior. Aquests projectes estan orientats per desenvolupar, entre
d'altres activitats, els objectius d'aquest conveni.

QUArtA. EQUIP D'INVESTIGACIÓ I NOVES INCORPORACIONS

L'equip d'investigadors inicialment previst està format pels equips que intervenen en els
projectes de recerca anteriorment esmentats i, a més a més, compten amb el suport
informàtic de l'lCAC.

Aquest projecte està obert a la incorporació d'altres institucions, equips de recerca o
investigadors que tinguin interessos coincidents amb I'objectiu d'aquest conveni.

Els coordinadors d'aquest projecte cercaran altres institucions, equips de recerca o
investigadors que vulguin participar en l'elaboració de la Base de dades. La
incorporació d'altres parts a aquest conveni es farà mitjançant una addenda al conveni
signada per la UB, I'ICAC i la institució, centre de recerca i l'investigador que
s'incorpori.

Cinquena. RECURSOS INFORMÀTICS

L'ICAC posarà a I'abast de l'equip d'investigadors que han d'impulsar la Base de dades
el programari, els equips informàtics i els servidors d'lnternet. A més, vetllarà perquè
els recursos informàtics permetin la connexió remota contínua dels investigadors amb
la Base de dades.

L'ICAC posarà els mitjans tècnics i humans pel desenvolupament de la Base de dades i

el seu entorn web en el termini de tres anys a comptar des de la signatura d'aquest
conveni, i es compromet a mantenir-los durant 5 anys, com a mínim, des de la seva
implementació a la xarxa.

Sisena. COST ECONOMIC

El finançament del projecte de creació del Laboratori de documentació virtual corre a
càrrec de l'ICAC que ho assumirà d'acord amb les seves disponibilitats
pressupostàries. A més de l'aportació econòmica directa dels seu pressupost, I'lnstitut
cercarà l'obtenció de nous recursos econòmics ja sigui per la via competitiva o per la
signatura d'acords amb tercers. No obstant això, cadascuna de les institucions signants



d'aquest conveni es faran càrrec del cost salarial dels seus recursos humans que
participin en el projecte id'altres despeses generals o logístiques que puguin menester.

Si per a la bona marxa del projecte cal comptar amb la participació dels serveis de
suport a la recerca de la UB, I'ICAC transferirà a la UB els recursos econòmics
necessaris per cobrir els cost de les despeses que hagi encomanat. La UB estendrà a
favor de l'ICAC la corresponent factura, nota de càrrec o certificació en què es detallarà
l'objecte de la transferència i I'import transferit. A aquests càrrecs, li seran d'aplicació
els descomptes que la UB disposi per a les activitats internes.

A banda del finançament que I'ICAC pugui aportar al desenvolupament del projecte, les
institucions conveniades podran sol.licitar finançament extern. Si aquest fos el cas,
cada institució es farà càrrec de la gestió del finançament que hagi obtingut. No obstant
això, es podran transferir recursos econòmics entre les institucions, si aquestes ho
consideren necessari per a la bona marxa del projecte. Donat el cas, la institució
receptora haurà d'estendre a favor de la institució abonadora la corresponent nota de
càrrec o certificació en què es detallarà l'objecte de la transferència i l'import transferit.

Els coordinadors vetllaran per obtenir patrocinadors del projecte, el nom dels quals
figuraran en el web del projecte.

SEtENA. COORDINAGIÓ DE LA BASE DE DADES

El Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i el Dr. Josep Maria Macias i Solé, coordinaran la
creació i manteniment d'aquest pàgina web.

VUitENA. DIFUSIÓ DELS RESULTATS I PROPIETAT INTEL.LECTUAL

La propietat intel'lectual de la Base de dades produïda serà de les institucions signants
d'aquest conveni. La difusió de la Base de dades es farà en un entorn web. El nom del
web serà consensuat pels coordinadors del projecte i serà un nom genèric identificable
amb la temàtica que tracta.

La pàgina d'inici d'aquest web inclourà la relació dels investigadors que participin en els
continguts, així com les entitats que hi estiguin vinculades. Altres qüestions relatives al
disseny i presentació d'aquest web seran consensuades pels coordinadors del projecte.

NOVENA. NATURALESA JURíDICA DEL CONVENI

El present document té la naturalesa dels convenis de col.laboració previstos a la Llei
3011992 de 26 de novembre, i resta exclòs de la Llei 3012007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic d'acord amb l'article 4.1.c.

DESENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI

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

dificultin de forma significativa I'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 compliment dels seus
respectius compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

ONZENA. RELACIÓ AMB EL CONVENI MARC UB ICAC I RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES

Aquest conveni de col.laboració s'emmarca en el que estableix el Conveni marc de
col'laboració entre la Universitat de Barcelona i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,
signat el dia 20 de gener de 2004, per als conveni 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 a aquestes
qüestions.

Dotzena. SEGUIMENT DEL CONVENI

Els coordinadors de cada institució encarregats de supervisar el conveni marc entre la
UB i I'ICAC, art. 7 del conveni marc, seran els encarregats del seguiment d'aquest
conveni específic.

Tretzena. DURADA DEL CONVENI

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat i tindrà una durada de tres
anys renovables de forma expresse per períodes anuals, si cap de les parts no ho
denuncia per escrit amb tres mesos d'antelació, o bé es resoldrà abans si s'han assolit
completament els objectius previstos.

l, en prova de conformitat iperquè així consti, signen el present document, per duplicat,
en el lloc i la data esmentats a I'encapçalament.

Dídac Ramírez i Sarrió
Rector
Universitat de Barcelona

r=l=l=
ACE

I t c"ttlà
I cologia Clàssica

lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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