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

per al desenvolupament d'un projecte de recerca soöre L'evolució del poblament
tardoromà i alt medieval en el territori de I'antic ager Tarraconensis.

Barcelona, 14 de juny de 2013

REUNITS

D'una banda, la doctora M. Pilar Dellunde Clavé vicerectora d'lnvestigació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (en endavant UAB), segons Nomenamenl de 22 de juny de 2012, i

fent ús de les atribucions que li atorga la Resolucio de22 de febrer de 2010, punt 4.1, que
confereix autorització als vicerectors d'investigació per a la subscripció de convenis i

contractes d'investigació per part de la UAB, amb seu social al Campus Universitari s/n, 08913
Bellaterra (Cerdanyola delVallès), i número d'identificació fiscal (NlF) O-0818002-H.

l, d'altra banda, el Dr. Josep Manel Ricart iPla, vocal del Consell de Direcció de
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), en el seu nom i d'acord amb les
competències autoritzades pel Consell de Direcció, del dia 10 de desembre de 2012,
segons el que estableix I'art. 11 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb domicili social a

Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J. L'ICAC té la consideració de
centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA, i li és d'aplicació el
règim jurídic estaþlert al capítol lV del títol ll de la Llei 712011, 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 I'arqueologia clàssica per dur a

terme programes i projectes d'investigació, activrtats docents i d'altres activitats que
siguin d'interès per ambdues institucions.

Segon. Que en els darrers anys la Universitat Autonoma de Barcelona, mitjançant el
grup de recerca Ocupació, organització i defensa del territorí medieval (OCORDE, SGR
727 any 2009), ha desenvolupat diversos projectes d'excavació i de prospeccions
arqueològiques arreu del territori català en el marc dels projectes l+D+i Ocupación,
organización y defensa del territorio durante Ia transición medievat (MEC: HUM2005-
04988/HIST) i Organización físcal y ocupación del terrítorio durante la Alta Edad Media
(HAR2009-07874). Actualment resta en vigor el projecte El poblament altmedieval del
terrítori de Tarragona. Prospeccions arqueològiques a les comarques de l'AIt
Camp i la Conca de Barberà (2012-13) reconegut per la Direcció General del
Patrimoni cultural.



Tercer. Que en els darrers anys I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica ha

desenvolupat diversos projectes de recerca arreu de Catalunya i el País Valencià,
entre ells els projectes d'l+D+l Interacción y articulacion "urbs-territorium" en el
Conventus Tarraconensis. Análisis intínseco y comparado de fres zonas
significativas (H4R2009 -10752) i lnteraccíones socio-ambientales durante el
holoceno: estructuración, ocupación y dinámicas del territorio en la cuenca del
Ter a partir de la Arqueología del Paisaje (TerAmAr) (H4R2012-39087-C02-02). A
l'entorn concret de Tarraco destaquen el projecte Ager Tarraconensis i Les
centuriacions de I'Ager Tarraconensís.' anàlisi arqueomortobgica i integració de
metodologies StG. A més, dins la línia de I'Arqueologia de la ciutat antiga s'ha fet un
especial èmfasi en l'arqueologia de l'Antiguitat Tardana.

Quart. Que ambdues institucions ofereixen, en els seu plans docents, estudis sobre
I'Antiguitat Tardana i I'Alta Edat Mitjana.

Ginquè. Que en el marc de la convocatòria 2012 de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica, el Sr. Xavier Gonzalo Arango, membre del grup OCORDE, s'incorpora a

I'ICAC per a la realització de la tesi doctoral Dinàmiques en l'organitzacio social i
econÒmica del territori de Tarragona entre e/s seg/es V/-X,dirigida pels Drs. Josep
Maria Macias (ICAC) i Ramon Martí (OCORDE-UAB).

Sisè. Que la Direcció General de Patrimoni ha acceptat el projecte de recerca
Organització fiscat i ocupació del territori durant l'Alta Edat Mitjana, presentat pel grup
OCORDE (2009 SGR 727) per als anys 2010-2013 i que s'espera renovar en 2Q14.

Setè. La UAB ¡ l'ICAC consideren que la interrelació entre els projectes anteriorment
esmentats pot permetre la col'laboració conjunta en l'estudi de I'evolució del poblament
tardoromà i altmedieval entorn l'antic ager Tarraconensis.

Vuitè. Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la Llei
30t1992, de 26 de novembre, el 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 a Catalunya, ambdues parts es
reconeixen capacitat jurídica suficient per signar aquest document i acorden les
següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni específic és fixar el marc de col'laboració per a la

realització conjunta del projecle L'evolució del poblament tardoromà i alt medieval
en el territori de I'antic ager Tarraconensis

segona. cooRDlNAclÓ DEL PROJECTE

El Dr. Josep Maria Macias Solé (ICAC) i el Dr. Ramon Martí Castelló (OCORDE)
coordinaran I'execució d'aquest conveni específic.

TETCETA. RELACIÓ AMB D'ALTRES PROJECTES I GRUPS DE RECERCA

En el marc d'aquest projecte de recerca s'elaboraran i executaran actuacions arqueològiques
específiques, en conjunt o per separat, on podran participar investigadors d'ambdós grups de
recerca.
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En el marc d'aquest projecte de recerca investigadors membres d'un dels dos grups podran
participar en sol'licituds competitives efectuades per l'altra, aixÍ com en els diferents projectes
propis de cada grup de recerca.

QUArtA. EQUIP D'¡NVESTIGACIÓ I NOVES INCORPORACIONS

L'equip d'investigadors inicialment previst està format pels equips que intervenen en els
projectes de recerca anteriorment esmentats. El projecte fruit d'aquest conveni està
obert a la incorporació d'altres institucions, equips de recerca o investigadors que
tinguin interessos coincidents amb l'objectiu d'aquest conveni.

Els coordinadors d'aquest projecte cercaran altres institucions, equips de recerca o
investigadors que vulguin participar en aquest projecte. La incorporació d'altres parts a

aquest conveni es farà mitjançant una addenda al conveni signada per la UAB i l'lCAC.

cinquena. DlFUslÓ DELS RESULTATS I PROPIETAT INTEL.LECTUAL

En la difusió dels resultats s'esmentarà la col laboració de les institucions que signen
aquest conveni si és pertinent.

L'autoria ila propietat intel'lectual d'aquest projecte correspon, per separat, a

cadascuna de les institucions i dels investigadors que hi participin. D'altra banda,
ambdues institucions es comprometen a cercar fórmules de coedició dels resultats
d'aquesta recerca,

S¡SENA. RÈGIM ECONOMIC

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de les entitats signants.
Cadascuna de les institucions participants assumirà les despeses pròpies de la seva
investigació ifacilitarà els recursos logÍstics que siguin menester per a I'estudi
coordinat. El dos grups es comprometen a aportar recursos propis, d'acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries, així com buscar finançament addicional de manera externa per
als seus objectius comuns.

SEIENA. NATURALESA JURíDIGA DEL CONVENI

El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la Llei
30/1992 de 26 de novembre ia la Llei2612010 de 3 d'agost, anteriorment esmentades, i

resta exclòs del Reial Decret Legislatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic d'acord amb i'articie 4.1.c.

VU¡tCNA. 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 l'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.
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NOVENA. RELACIÓ AMB EL CONVENI MARC UAB ICAC I RESOLUCIÓ DE
GONFLICTES

Aquest conveni de col'laboració s'emmarca en el que estableix el Conveni marc de
col'laboració entre la Universitat de Barcelona il'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.

Desena. SEGUIMENT DEL CONVENI

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

Onzena. DURADA DEL CONVENI

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat i tindrà una durada de
quatre anys renovables de forma expressa i per escrit 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 l'encapçalament.
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Clàssica

M. Pilar Dellunde Clavé
Vicerectora d' I nvestigació
Universitat Autònoma de Barcelona
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õsep Manel Ricart i Pla
Vocal del Consell de Direcció
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica


