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

GLÀSSIGA PER L'ESTUDI DEL JAGIMENT ARQUEOLÒGIC DE PUIG
GASTELLAR (BtOSCA, LA SEGARRA)

Tarragona , 2 de juliol de 2014

REUNITS

D'una part, el Dr. Ferran Sancho i Pifarré, Rector Magnífic de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), amb NIF Q-0818002-H, amb domicili al campus
universitari, s/n,08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats
atribuÏdes per I'article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix
en virtut del seu nomenament com a rector d'aquesta universitat pel Decret de la
Generalitat de Catalunya 6412012, de 12 de juny.

De I'altra, el Dr. Joan Gómez Pallarès, director de I'lnsitut 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 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 CIF
S-43300033-J. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica té la consideració de
centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA, i li és
d'aplicació el règim jurídic establert al capítol lV del títol ll de la Llei7l2Q11, del
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la disposició addicional vuitena
d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la Generalitat de
Catalunya dicti en matèria de recerca.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i

a tal efecte,

EXPOSEN

Primer. El 14 de gener de 2005, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i

I'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 el 10 de novembre de2004, el Patronat d'Arqueologia de Guissona
i I'ICAC van signar un conveni per establir els termes de cooperació per a la



realització de totes les actuacions necessàries per al bon desenvolupament del
projecte /esso: excavació i estudi de /es termes p(tbliques del Parc Arqueologic
de Gulssona"

Tercer. Que I'ICAC impulsa, en el marc de la línia de recerca d'Arqueologia de
la ciutat antiga, el programa Arqueologia de la ciutat antiga de /esso (Guissona).

Quart. Que el jaciment de Puig Castellar es troba dalt d'un turó, dins el terme
municipal de Biosca (La Segarra); aquest enclavament dista 7 km de la ciutat
romana de lesso (Guissona, La Segarra). Partim de la hipòtesi que aquest
jaciment és clau per dilucidar com es va gestar la fundació urbana de lesso,
ciutat fundada ex novo a finals del segle ll aC a la veina Plana de Guissona,
amb una perduració de I segles.

Considerem que tots els indicis apunten cap el caràcter militar de I'establiment:
la planta de I'edifici singular ens recorda algunes dependències de tipus
campamental, potser un praetorium. La situació estratègica del propi jaciment a
la part alta d'un turó i dominant visualment un vast territori amb diverses rutes
de comunicació és un altre element a tenir en compte en la línia d'estudi
centrada en les estratègies d'implantació de l'administració romana que vàrem
iniciar amb el projecte de Cant Tacó, ..

Ginquè. 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 jaciment
arqueològic esmentat a l'anterior punt.

Sisè. Per tot el que s'ha exposat fins ara, i d'acord amb el que està prevista a la
Llei 3Q11992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú i en la Llei 2612010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest
document i,

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni específic és establir els termes de cooperació entre
la Universitat Autònoma de Barcelona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
per els treballs d'excavació al jaciment arqueològic de Puig Castellar en el marc
de la línia de recerca de I'ICAC d'Arqueologia de la ciutat antiga idintre del
projecte quadriennal de l'àrea d'arqueologia de la UAB "Primers models
d'ocupació romana de Catalunya, segles ll-l aC)"

Segon. Gompromisos de les parts

Les institucions signants del conveni es comprometen a:

1. La coordinació dels treballs es realitzarà conjuntament per ambdues
institucions a través del personal investigador propi.

2. Les institucions aportaran, per al desenvolupament d'aquest conveni, 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 fos aquest 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 la bona marxa del projecte. Donat el cas
la institució receptora haurà d'estendre a favor de la institució abonadora la
corresponent certificació en què es detallarà I'objecte de la transferència i

I'import transferit.

Quart. Difusió dels resultats i publicacions

L'explotació científica i la difusió dels resultats corresponen a la Universitat
Autònoma de Barcelona i a I'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 I'accés a la documentació
científica. També es comprometen a fer publicacions, reunions i d'altres
activitats científiques relacionades amb aquest conveni.

Ginquè. Coordinació del conveni

Si les parts ho creuen convenient, es crearà una Comissió de coordinació
paritària integrada per un representant de la Universitat Autònoma 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. Gauses 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 I'execució del conveni,
sempre que sigui comunicada per escrit a I'altra part amb antelació
suficient mitjançant denúncia

Setè. Resolució de conflictes



Aquest conveni de col'laboració s'emmarca en el que estableix el Conveni marc
de col'laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona il'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, signat el 14 de gener de 2005, per als convenis
específics. Les qüestions litigioses, que puguin sorgir en la interpretació i el
compliment en el conveni marc per aquestes qüestions.

Vuitè. Naturalesa del convenl

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a
la Llei 3011992 de 26 de novembre ia la Llei 2612010 de 3 d'agost, anteriorment
esmentades, i resta 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 quatre anys, renovables automàticament si cap de les dues parts no ho
comunica per escrit amb sis mesos d'antelació.

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

Per
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Dr. Ferran Sancho i Pifarré
Rector
Universitat Autònoma de Barcelona

Dr. Joan Gómez Pallarès
Director
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica


