GONVENI ESPECIFIC DE COL'LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER LA PARTICIPACIÓ EN EL
PROGRAMA:

I

L'impacte de I'exèrcit romà sobre les comunitats indigenes del NE d'lbèria
Tarragona, 1 d'abril de 2015
REUNITS

D'una part, el Sr. Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, en
virtut del nomenament per Decret16012012, d'11 de desembre (DOGC núm.6272, de 12 de
desembre), 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 I'altra, el Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, director 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 foren delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 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 1g de
maig), amb domicili social a Tarragona (43003), plaça d'en Rovellat, s/n ¡ CIF S-4300033-J.
L'lnstitut té la consideració de centre de Recerca de Catalunya, identificat com a centre
CERCA, ili és d'aplicació el règim jurídic establert al capítol lV del títol ll de la Llei 712011,
de 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.

Les parts, es reconeixen
especific de col'laboració, i

la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni
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MANIFESTEN
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ç[Rrimer. Que el 20 de gener de 2004, la Universitat de Barcelona (UB) i I'lnstitut Català
$¿'d'Arqueologia Clàssica (ICAC) van signar un conveni que fixa el marc general de
3$cot'laboració entre ambdues institucions en relació amb l'arqueologia clàssica per dur a
',¿ìterme programes iprojectes d'investigació, activitats docents id'altres activitats que siguin
-d'interès
-

per ambdues institucions.

Segon. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica desenvolupa el projecte de recerca
Testimonis arqueològics de la segona Guerra P(tnica al Camp de Tarragona dirigit pel Dr.
Jordi LópezVilar, investigador de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, i paral.lelament
I'lnstitut col'labora en el projecte de recerca, impulsat per la Universitat de Barcelona i dirigit
pel Dr. Jaume Noguera Guillén, Guerra i conflicte en el nord-est de Ia Península lbèrica en
època romanorepublícana (seg/es

lll-l

aC).

Tercer. Que el principal jaciment que es treballa és el de Ruanes (Valls), vora l'antic poblat
ibèric del Vilar que resulta destruTt just en aquest moment. S'ha proposat la seva hipotètica
vinculació amb la ciutat de Kissa o Cissis de les fonts, a prop de la qual es va produir la
primera batalla entre romans i cartaginesos a la península lbèrica. Les excavacions al
castellum de Puigpelat, a escassos quilòmetres a I'est, han evidenciat recentment una
ocupació romana de fins el segle lll aC, molt mal coneguda. Finalment, la troballa de
moneda cartaginesa i projectils de fona de plom en superfície a la zona de Ruanes
suggereix que I'indret va ser ocupat durant la segona Guerra Púnica. El projecte intentarà, a

Y

partir de la prospecció sistemàtica en superfície, establir les característiques d'aquesta
ocupació, i la seva hipotètica vinculació amb els jaciments contemporanis mencionats.

Per altra banda, la localització de nous punts amb presència de moneda cartaginesa
associada a armament (a Cabra del Camp, el Catllar/la Secuita, el Rourell i Agramunt) obre
la possibilitat d'actuar sobre altres jaciments que poden tenir relació amb els moviments de
tropes de la segona Guerra Púnica.

Quart. Que les parts desitgen subscriure un conveni de col'laboració en el marc del
programa especific de I'ICAC titulat L'impacte de l'exèrcit romà sobre les comunitats
indígenes del NE d'lbèria per tal d'impulsar conjuntament projectes de recerce en aquest
camp.

Cinquè. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la Llei
3011992, de 26 de novembre, el règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú ien la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic ide
procediment de les administracions públiques a Catalunya, les parts es reconeixen capacitat
jurldica suficient per signar aquest document i acorden les següents
GLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni
L'objecte del present conveni específic de col'laboració és desenvolupar conjuntament el
programa L'impacte de I'exèrcit romà sobre les comunitats indígenes del NE d'tbèria, que té
per objectiu localitzar iestudiar restes arqueològiques de tipus bèl.lic entre els segles lll-l
aC a Catalunya, Són jaciments dificils d'identificar per la seva tipologia (Campaments
militars provisionals, guarnicions, punts de guaita, camps de batalla).
Els projectes a desenvolupar en el marc d'aquest programa són:

-

Testimonis arqueolôgics de la segona Guerra Púnica al Camp de Tarragona
Guerra i conflicte en el nord-est de la Península ibèrica en època romanorepublicana
(seg/es Ill-l aC)
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Aquest progrema de treball podrà ser ampliat amb altres projectes complementaris

a

ö proposta dels responsables científics. La proposta serà comunicada als coordinadors de
ft
¡$ cada institució encarregats de supervisar el conveni marc entre I'ICAC i la UB (segons
I'article 7 del conveni marc).
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Í Segona. Goordinació
La coordinació dels treballs es realitzarà conjuntament per la Universitat de Barcelona i
I'lCAC, a través del personal investigador d'ambdues institucions d'acord amb el que

esmenta el conveni marc de col.laboració anteriorment referenciat.

Tercera. Gompromisos de les parts
Ambdues institucions aportaran, per al desenvolupament d'aquest programa i dels projectes
que s'hÍ 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.

Per

al

desenvolupament d'aquest programa,

inventariable entre ambdues institucions.

no es preveu el préstec de

material

Quarta. Finançament

A

banda del finançament que cada instit
diferents projectes, es preveu sol.licitar-ne d
farà càrrec de la gestió del finançament q
transferir recursos econòmics entre ambd
necessari per a la bona marxa d'un project
d'estendre a favor de la institució abonadora
I'objecte de la transferència i I'import transferi
Cinquena. Difusió de resultats i publicacions
En cas de difusió o publicació, les parts hauran de fer referència a

participació conjunta

la
de les entitats en el marc dels projectes anteriorment esmentats,
A més 1".
comprometen a col'laborar

p"iiî'",

en la publicació regular dels resultats de la recerca fruit'd,aquest
conveni i a afavorir I'accés a la documentació óientífica.

Sisena. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té la naturalesa dels convenis de col.laboració previstos
a
26 de novembre i a la Llei 2612010 de 3 d'agost, anteriorment esmentåá"*,la Llei 30/1gg2 de
i resta exclòs de
la Llei 3012007, de 30 d'octubre, de contractés del sector públic d'acord
amb l,article 4.1.c.
Setena. Gauses de resolució
El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

a

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
Í'execució del conieni, sempre queì¡gu¡ comunicada
per escrit a I'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia.
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.

conven,i,.tes
,,r rve parts
yueuet I rJLItgcluES
obtigades at
l/qf (è queden
a comptiment dets seus
i;flj^1:,,,1"^l:1"]-r.-i,?
compromisos9"1
fins a la data en què.qr"rt.

'jÍrespectius
2_1

es produeixin.

-' ,i,ÌVuitena, Resolució de conflictes
Aquest convení específic s'emmarca. i li és d'aplicació el que estableix
el conveni marc de
col'laboració signat 20 de gener de 2004, per als convenis específics.
¡". quårt¡on.
litigioses, que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'ai¡uest
conveni específic,
seran resoltes d'acord amb el procediment establert en el conveni marc per
aquestes
qüestions.
Novena. Durada del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat í tindrà una
renovables automàticament si cap de les dues parts no ho comunica durada de 4 anys
ì",' "r.¡i".Ãt'.i.
mesos d'antelació.
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l, com e prova de conformitat signen el present document en la data i el lloc esmentats a

I'encapçalament.

Joan Gómez Pallarès
Director
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

