
CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I

L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PEL PROGRAMA

Evolució socíal iformacíó de I'estat númida: les poblacions autoctones de la regio de
Sícca Veneria (El Kef, Tunísia) í les seyes ¡elacions amb la civiliùacíó fenício-punica.

Prospeccions i excavacÍons arqueològigues a Althiburos

A Barcelona,2l de desembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Dr. Màrius Rubiralta i Alcañiz, rector de la Universitat de Barcelona (UB),
segons el nomenament establert pel Decret de la Generalitat de Catalunya 103/2005,
de 31 de maig (DOGC núm. 4397, de 2 de juny), com a representant d'aquesta
institució, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes,585, amb CIF
núm. Q-0818001-J, ien virtut de les competències que preveu l'Estatut de la Universitat
de Barcelona.

De I'altra, el Dr. Josep Guitart i Duran, director de l'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 Ii foren delegades pel Consell de Direcció de I'lnstitut amb data d'11 d'abril de
2OO2. L'lnstitut és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i

Virgili creat per l'Acord de Govem de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000
(DOGC núm. 3143, de 19 de maig), amb domicili social a Tanagona, plaça d'en Rovellat, s/n i

ctF s-4300033-J.

EXPOSEN

Primer. Que, 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 el marc d'un conveni específic de col'laboració, la Universitat de
Barcelona i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica desenvolupen el programa Formació
i desenvolupament de /es socrefafs complexes a la protohistòria catalana, amb l'objectiu
d'aprofundir en la recerca sobre l'organització i el poblament protohistòric a Catalunya.

Tercer. Que la Universitat de Barcelona promou un projecte de recerca titulat Evolució
social i formació de I'estat númida: les poblacions autòcfones de la regió de Sicca
Veneria (El Kef, Tunísia) i /es seyes relacions amb Ia civilització fenício-púnica.
Prospeccions i excavacions arqueològiques a Althiburos, sota la direcció del Dr. Joan
Sanmartí Grego. L'objectiu d'aquest projecte és l'estudi dels processos de
desenvolupament social que van conduir, durant l'edat del ferro, a la formació de I'estat
Númida.



Quart. Que els objectius d'aquest projecte presenten un important paral'lelisme amb els
del programa esmentat més amunt promogut per part de la UB i I'ICAC, ja que ambdós
es proposen estudiar els processos evolutius en diferents societats mediterrànies en el
mateix període cronològic.

Cinquè. Que la UB ha obtingut una subvenció plurianual per al desenvolupament del projecte
Evolució social i formació de I'estat númida: les poblacions autòcfones de la regió de
Sicca Veneria (EI Kef, Tunísia) i /es seyes relacions amb la civilització fenício-púnica.
Prospeccions i excavacions arqueològiques a Althiburos, en el marc de la convocatÒria
pública Excava de I'any 2006 de la Generalitatde Catalunya (2006EXC4V400011), a la qual
s'hi va presentar amb el recolzament de I'ICAC. També ha rebut el suport de la convocatòria
pública d'ajudes a projectes d'investigació del Ministerid'Educació iCiència (HUM2006-03432).

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

ACORDEN

1.- L'objecte del present conveni específic és la col.laboració entre I'ICAC i la UB en el
projecte Evolució social i formació de I'estat númida: les poblacions autòctones de la
regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i /es seyes rclacions amb la civilització fenício-
púnica. Prospeccions i excavacions arqueològiques a Althiburos.

2.- L'objectiu general del projecte és contribuir de forma significativa al coneixement
sobre els processos de desenvolupament social i econòmic que van conduir, durant
l'Edat del Ferro, a la formació de l'estat númida. Es pretén identificar i analitzar els
patrons d'ocupació del territori, obtenir informació sobre la cronologia inicial dels nuclis
urbans i sobre les característiques del seu traçat i arquitectura, obtenir dades
arqueobiològiques, i informació sobre I'economia d'aquestes societats (tecnologia
agrícola, relacíons comercials, etc.).

3.- El programa de treball previst és de tres anys (2006-2008) prorrogables. Durant
aquest període es preveu desenvolupar paral-lelament diverses campanyes d'excavació
a Althiburos amb l'objectiu de documentar els nivells i estructures d'època preromana,
així com diverses campanyes de prospecció extensiva i intensiva per tal de conèixer el
poblament protohistoric í antic d'aquesta regió.

4.- La coordinació dels treballs es realitzarà des de la Universitat de Barcelona, i en ells
col'laborarà l'ICAC a través del seu personal investigador. El responsable científic del
projecte és el Dr. Joan Sanmartí Grego, catedràtic d'Arqueologia del Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la UB.
Per part de I'ICAC, aquesta col'laboració s'inicia amb la participació de la Dra. Carme
Belarte Franco, investigadora ICREA adscrita a l'lCAC, i es preveu la col.laboració
d'altres investigadors en formació de I'lnstitut.

5.- Per al desenvolupament del projecte és facilitarà l'ús de les instal'lacions d'ambdues
institucions i si es creu necessari el préstec de material inventariable, es signarà el
corresponent document de cessió temporal.

6.- Oportunament, entre ambdues institucions es prendran les mesures necessàries per
a la difusió dels resultats científics del projecte. No obstant això, la UB podrà publicar
els resultats científics del projecte, però farà constar la participació de I'ICAC en els
crèdits de l'edició.



7.- El finançament del projecte corre a càrrec de la UB, la qual ja ha obtingut recursos
econòmics de les diferents convocatòries competitives mencionades en la part
expositiva d'aquest conveni fins al màxim obtingut en virtut dels recursos esmentats. No
obstant això, cadascuna de les institucions signants es farà càrrec del cost salarial del
seus recursos humans que hi participin i d'altres despeses generals.

Si per a la bona marxa del projecte cal comptar amb la participació dels serveis de
suport a la recerca de I'|CAC, com són els de documentació gràfica, la UB transferirà a
I'ICAC els recursos econòmics necessaris per cobrir els cost de les despeses que hagi
encomanat. L'ICAC estendrà a favor de la UB la corresponent factura, nota de càrrec o
certificació en què es detallarà l'objecte de la transferència i l'import transferit.

8.- Aquest conveni té naturalesa administrativa restant exclòs del Reial decret legislatiu
2|2OOO, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, d'acord a l'art.3.1c) en la redacció donada pel Reial decret
llei 5/2005, d'11 de març.

9.- 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.

10.- Els coordinadors de cada institució encarregats de supervisar el conveni marc entre
la UB i l'lCAC, arl. 7 del conveni marc, seran els encarregats del seguiment d'aquest
conveni específic.

11.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat i tindrà una durada de
tres anys renovables tàcitament 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 i perquè així consti, signen el present document, per duplicat,
en el lloc i la data esmentats a I'encapçalament.

Dr. sep Guitart i Duran,
dírec r de l'lnstitut Català


