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UNIVERSITAT DE BARCELONA neAcÐ

lnstitut Català
d'Arqueologia Glàssica

CONVENI ESPECÍFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE FLIX, LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA ¡ L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

PEL PROJECTE DE RECERGA:

"Projecte de recerca arqueològica soöre les esúrafègies d'ocupació del territori i la
seva evolucíó a les comargues del curs inferior de l'Ebre durant la protohistòria i

l'antiguitat"

Flix. 28 d'abril de 2011

REUNITS

D'una part, l'll.lm. Sr. Òscar Bosch Pujol, alcalde-president de I'Ajuntament de Flix, amb
domicili al carrer Major 18, iClF P-4306100-4, que actua en nom irepresentació
d'aquesta entitat, facultat especialment per a la signatura d'aquest Conveni en virtut
d'acord de Junta de Govern de data 28 de març de 2011.

D'altra banda, el Sr. Dídac Ramírez Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de
Barcelona (UB), en virtut del nomenament per Decret 22512008, de 18 de novembre
(DOGC núm. 5264 , de 24 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 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre),

I de l'altra. la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord amb el seu
càrrec i amb les funcions que li foren delegades pel Consell de Direcció de I'lnstitut amb

,data d'11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i el Consell lnteruniversitari de Catalunya, creat
per I'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

crF s-4300033-J.

Les parts, es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni
específic de col'laboració, i

MANIFESTEN

Primer. Que el 20 de gener de 2004, la Universitat de Barcelona i l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica 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
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programes i projectes d'investigació, activitats docent i d'altres activitats que siguin
d'interès per ambdues institucions

Segon. Que a l'any 2005 s'inicia el projecte de recerca sobre el jaciment protohistòric
de Sebes (Flix, Ribera d'Ebre) en resposta a una iniciativa de l'Ajuntament de Flix, sota
la direcció científica del Dr. Jaume Noguera Guillén, professor associat de la Universitat
de Barcelona, amb I'aval científic d'aquesta institució i emmarcat dins el Proiecte de
recerca arqueològica sobre /es esúrafègies d'ocupació del territori i la seva evoluciÓ a

les comarques del curs inferior de I'Ebre durant la protohistoria i I'antiguitat.

Tercer. Que el 21 de desembre de 2006, la Universitat de Barcelona i I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica van signar un conveni específic de col'laboració per dur a terme
el programa d'investigació sobre la formació i desenvolupament de les societats
complexes en la protohistòria catalana. Aquest programa inclou, entre d'altres, el
projecte de recerca al jaciment protohistòric de Sebes (Flix, Ribera d'Ebre).

Quart. Que I'Ajuntament de Flix desenvolupa, mitjançant l'àrea de Patrimoni Històric,
programes de preservació, excavació i difusió del jaciment protohistòric de Sebes i té la
voluntat de contribuir regularment al cofinançament dels treballs d'excavació.

Ginquè. Que el jaciment de Sebes conté un conjunt de restes arqueològiques de
diferents èpoques: un poblat del primer ferro que ocupa el cim i vessants d'un petit turó,
una ocupació ibèrica al vessant i una necròpolis de la primera edat del ferro als peus de
l'esmentat turó. Entre el 2005 i el 2010 s'ha intervingut en les tres zones. Els treballs a

la necròpolis es donen per finalitzats i queda per acabar l'excavació de I'hàbitat de la
primera edat del ferro, així com la delimitació i excavació de l'hàbitat ibèric. A més, cal
afegir la necessitat de realitzar els treballs de consolidació dels diferents àmbits del
jaciment arqueològic.

Sisè. Que les parts tenen interessos comuns en la recerca, la documentació i la difusió
en l'àmbit de I'arqueologia clàssica i el seu patrimoni, i, per tant, desitgen subscriure un

conveni de col'laboració en el marc del projecte esmentat

Setè. Per tot el que s'ha exposat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la Llei
3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica
suficient per signar aquest document i

ACORDEN

Primer. Objecte de la col'laboració

L'objecte d'aquest conveni específic és establir els termes de cooperació entre
l'Ajuntament de Flix, la Universitat de Barcelona i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
sobre el cofinançament per als treballs d'excavació al jaciment protohistòric de Sebes
en el marc del Projecte de recerca arqueològica sobre /es esfrafègies d'ocupaciÓ del
territori i la seva evolució a /es comarques del curs inferior de l'Ebre durant la
protoh istòria i l' antiguitat.

Segon. Compromisos de les parts

Les institucions signants del conveni es comprometen a:

1. La coordinació dels treballs es realitzarà conjuntament per les tres institucions i

pel que fa al treball científic la coordinació es durà a terme per la Universitat de



Barcelona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, a través del personal
investigador d'ambdues institucions.

2. Les institucions aportaran, per al desenvolupament d'aquest programa i dels
projectes que s'hi vinculen, els recursos humans que es creguin convenients
entre el personal de què cadascuna disposa; així mateix, facilitaran l'ús de les
instal' lacions necessàries.

Tercer. Finançament

A banda del finançament que cada institució pugui aportar al desenvolupament del
projecte, es preveu sol.licitar-ne d'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 factura, nota de càrrec o certificaciÓ en
què es detallarà l'objecte de la transferència i l'import transferit.

El finançament obtingut fins al moment actual per al desenvolupament dels treballs
d'excavació ha procedit del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la

Generalitat de Catalunya (convocatòries de subvencions per intervencions
arqueològiques programades 2005, 2006, 2007,2008-2009, 2010-2011), I'Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i I'Ajuntament de Flix.

L'Ajuntament de Flix té la voluntat de
treballs d'excavació amb una quantia
pressupostàries, pot ser la següent:

- I'any 2011 3.000 euros anuals
- l'any 2Q12:4.500 euros anuals
- I'any 2013:6.000 euros anuals

contribuir regularment al cofinançament dels
que, d'acord amb les seves disponibilitats
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Aquesta quantitat serà gestionada directament per I'Ajuntament.

Quart. Difusió de resultats i publicacions

L'explotació científica i la difusió dels resultats corresponen a l'Ajuntament de Flix, la

Universitat de Barcelona i a l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

En cas de difusió o publicació, les parts hauran de fer referència a la participació
conjunta de les entitats en el marc del projecte anteriorment esmentat.

Les parts es comprometen a col'laborar en la publicació regular dels resultats de la

recerca fruit d'aquest conveni i a afavorir l'accés a la documentació cientifica. També es
comprometen a fer publicacions, reunions i d'altres activitats científiques relacionades
amb aquest conveni.

Ginquè. Coordinació del conveni

Es crearà una Comissió de coordinació paritària integrada per un representant de
l'Ajuntament de Flix, un representant de la Universitat de Barcelona i un representant de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. L'esmentada Comissió es constituirà en el
termini de noranta dies (90), comptats a partir de la data de signatura d'aquest conveni.

Aquesta Comissió, entre d'altres funcions, tindrà cura del seguiment d'aquest conveni i

proposarà a les institucions signants les modificacions que cregui oportunes per a la



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

Sisè. 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.
- 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.

Setè. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que pugui
sorgir sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució amistosa,
I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el coneixement dels
eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en l'execució o interpretació del present
conveni.

Vuitè. Naturalesa del conveni

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

Novè. Durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una durada de tres
anys renovables previ acord de les parts.

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

Oscar Bosch Pujol
Alcalde
Ajuntament de Flix
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lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica

Dídac Ramírez Sarrió'
Rector
Universitat de Barcelona
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