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

Evolució social iformació de l'estat númída: les poblacions autòcfones de Ia
regió de Sícca Veneria (El Kef, Tunísía) í /es seyes relacions amb la civilitzacíó
fenício-púnica. Prospeccions i excavacions arqueològiques a Althiburos
A Barcelona,20 de desembre de 2013
REUNITS
D'una part, el Sr. Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona,
en virtut del nomenament per Decret 16012012, d'11 de desembre (DOGC num.6272, de
12 de desembre), com representant legal d'aquesta institució en virtut de les competències
que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 24612003, de 8
d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).
D'altra part, el Sr. Joan Gómez Pallarès, director de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
(d'ara endavant, 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 l'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 5-4300033 - 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 I'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
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I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica desenvolupen el programa Formació i
desenvolupament de les societats complexes a la protohistòria catalana, amb l'objectiu
d'aprofundir en la recerca sobre I'organització i el poblament protohistòric a Catalunya.

Tercer. Que la Universitat de Barcelona va iniciar el 2006 un projecte de recerca titulat
Evolució social iformació de l'estat númida: les poblacions autòctones de la regió de Sicca
i les seves relacions amb la civilització fenício-púnica.
Prospeccions i excavacions arqueològiques a Althiburos, sota la direcció del Dr. Joan
Sanmartí Grego. L'objectiu d'aquest projecte és I'estudi dels processos de
desenvolupament social que van conduir, durant I'edat del ferro, a la formació de l'estat
Númida.

Veneria (El Kef, Tunísia)

Quart. Que, el 21 de desembre de 2006, la UB i l'ICAC van signar un conveni específic que
establia la col'laboració entre I'ICAC i la UB per desenvolupar el projecte esmentat.

Cinquè. Que, entre 2006 i 2012, la UB ha comptat amb diverses subvencions obtingudes
en convocatòries amb concurrència competitiva, provinents tant de l'administració estatal
(Ministeris d'Educació i Ciència, d'Economia i Competitivitat i de Cultura i Agència

Espanyola de Cooperació lnternacional) com autonòmica (AGAUR), i a les quals s'ha
presentat amb el suport de l'lCAC. D'altra banda, l'ICAC s'ha fet càrrec de la coedició dels
resultats i, amb personal propi, ha participat en els treballs de camp i gabinet.

Sisè. Que, en la convocatòria de 2012 de la Secretaría de Estado de lnvestigación,
Desarrollo e lnnovación, Subprograma de proyectos de investigación fundamental no
orientada, la UB i l'ICAC han obtingut una subvenció plurianual per al projecte Cambio
sociocultural, colonización y aculturación: la transformación de las sociedades del Magreb
oriental entre la Protohistoria y el lmperio Romano, coordinat des de la UB, i que consta de
dos subprojectes, liderats respectivament des de la UB i l'lCAC.
Setè. Que 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 Llei 712011, del 27 de juliol, de mesures fiscals ifinanceres, la
disposició addicional vuitena d'aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la
Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

Vuitè. 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 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
ACORDEN

1.- L'objecte del present conveni específic és actualitzar els acords de col'laboració entre
I'ICAC i la UB en el projecte Evolució social i formació de l'estat númida: les poblacions
autòctones de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions 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 I'Edat del
Ferro, a la formació de I'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 l'economia d'aquestes societats (tecnologia agrícola, relacions comercials, etc.).
3.- El programa de treball previst és de tres anys (2013-2015) prorrogables. Durant aquest
període es preveu desenvolupar paral'lelament diverses campanyes d'excavació a
Althiburos amb I'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 protohistòric i antic d'aquesta regió.

4.-La coordinació general dels treballs es realitzarà des de la Universitat de Barcelona per
part del Dr. Joan Sanmartí Grego, del Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la UB. Els dos subprojectes que se'n
deriven són dirigits, respectivament, pel Dr. Joan Sanmartí i per la Dra. Carme Belarte
Franco, professora d'investigació ICREA adscrita a l'lCAC. Així, mateix, en ambdós
subprojectes participen investigadors d'ambdues institucions.

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. També es facilitarà recíprocament l'ús de

software especialitzat per a la realització de treballs de recerca relacionats amb el projecte
que s'esmenta al punt 1.

6.- Oportunament, entre ambdues institucions es prendran les mesures necessàries per
la difusió dels resultats científics del projecte.
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7.- El finançament del projecte corre a càrrec d'ambdues institucions, que ja han obtingut
recursos econòmics de les diferents convocatòries competitives mencionades en la part
expositiva d'aquest conveni. A més, cadascuna de les institucions signants es farà càrrec
del cost salarial del personal propi que hi participi, i d'altres despeses generals.

El projecte podrà comptar, si s'escau, amb la participació dels serveis de suport a la
recerca de I'ICAC, com són els de documentació gràfica, sense que aquests serveis
suposin un cost per al projecte, a excepció de les ocasionades pels desplaçaments
i

manutenció del personal tècnic.

8.- El present document té la naturalesa dels convenis de col'laboració previstos a la Llei
3011992 de 26 de novembre i a la Llei 2612010 de 3 d'agost, anteriorment esmentades, i
resta exclòs del Reial Decret Legislatiu312011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic d'acord amb I'article 4.1.c.

9.- 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.
10.- Els coordinadors de cada institució encarregats de supervisarel conveni marc entre la
UB i I'ICAC, art.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, tindrà una durada de tres
anys i es podrà prorrogar de forma expressa.
12.- Són causes d'extinció del conveni:

L'assoliment definitiu dels objectius de què és objecte.
-La denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part amb una antelació de 3
mesos.
-L'incompliment per alguna de les parts dels pactes o de la normativa aplicable

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