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coNVENt especínc ENTRE LA uNrvERSrrAT DE BARcELoNA I L'tNSTtrur
cerrlÀ D'AReuEolocrA clÀsstcn pER AL DESENVoLUpAMENT DEL

PROJECTE DE RECERCA ESTUDI DEL PAISATGE ARQUEOLOArc ANTIC A
L' A G E R T A R R AC O'VE'VS'S

Tarragona, 26 de novembre de 2007

D'una banda, el Dr. Màrius Rubiralta i Alcañiz, rector de la Universitat de Barcelona
(UB), segons el nomenament establert pel Decret de la Generalitat de Catalunya
10312005 de 31 de maig (DOGC núm. 4397, de 2 de juny) com a representant
d'aquesta institució, amb domicili social a Barcelona, Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, amb NIF Q-0818001-J, ien virtut de les competències que preveu
I'Estatut de la UB

l, d'altra banda, la Dra. lsabel Rodà de Llanza. directora de l'lnstitut 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 integrat per la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i el Consell lnteruniversitari de Catalunya,
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. sin i CIF S-4300033-J.

EXPOSEN

Primer. El 20 de gener de 2004, la UB i I'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 que siguin d'interès comú per a ambdues institucions.

Segon. L'lCAC, en la fase actual del projecte de recerca ESTIJDI DEL PAISATGE
ARQUEOLÒArc ANTTC A L'AGER TARRACONENS/S, planteja analitzar I'evotució
del paisatge en el sector occidental del Camp de Tarragona, a la dreta del riu
Francolí, des d'una llarga perspectiva temporal, entenent el paisatge en les
diverses dimensions ambientals, socials, econòmiques i històriques.

Tercer. Des de I'any 1986, el Seminari d'estudis irecerques prehistòriques de la
Universitat de Barcelona (SERP-UB) és un Grup de Recerca de Qualitat vinculat a
la càtedra de Prehistòria, del Departament de Prehistòria, Història Antiga i

Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història. En aquest grup de recerca
participen paleobotànics (palinòlegs i antracòlegs) especialitzats en l'evolució de
paisatges mediterranis litorals i montans, des d'una perspectiva de llarga durada i

m ultidisciplinar.

Quart. L'ICAC disposa d'una línea de recerca específica en Arqueologia del
paisatge, poblament i territori, que també centra la seva recerca en els canvis
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paisatgístics des d'una llarga perspectiva temporal ique aglutina arqueòlegs del
paisatge i del territori, però també paleobotànics (palinòlegs i antracòlegs) ¡

geòlegs.

Cinquè. El projecte de recerca de l'evolució del paisatge del Camp de Tarragona
és d'interès comú als grups de recerca, d'ambdues institucions.

Sisè. Per al desenvolupament del present projecte de recerca, I'ICAC va signar el
Conveni per a l'estudi del paisatge arqueològic antic a l'Ager Tarraconensis (a la
dreta del riu Francolí) amb les següents institucions. I'lnstitut d'Estudis Catalans, la
Universitat Rovira i Virgili, I'empresa ACESA, l'Ajuntament d'Alcover, l'Ajuntament
d'Almoster, l'Ajuntament de Cambrils, l'Ajuntament de Castellvell del Camp,
l'Ajuntament de Constantí, I'Ajuntament de Montbrió del Camp, I'Ajuntament del
Morell, l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de
Riudoms, l'Ajuntament de Salou, l'Ajuntament de la Selva del Camp, I'Ajuntament
de Tarragona, I'Ajuntament de Vilallonga del Camp, l'Ajuntament de Vila-seca,
I'Ajuntament de Vinyols i els Arcs, el Consell Comarcal del Baix Camp, Consell
Comarcal del Tarragonès i la Diputació de Tarragona.

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

ACORDEN

Primer. L'objecte del present conveni especÍfic és la col'laboració de la UB en el
projecte EsTlJDl DEL PAISATGE ARQUEOLÒO\C ANTTC A L',AGER
TARRACONENS/S impulsat per l'lCAC.

Segon. L'objectiu principal del projecte és estudiar el procès de modelació d'aquest
paisatge litoral des d'una llarga perspectiva diacrònica, centrada principalment
entre la protohistòria i el mòn medieval. El marc de referència és principalment el
sector del Tarragonès, el Penedès, el Camp de Tarragona i la Conca del Barberà.

Tercer. La coordinació dels treballs la realitza I'lCAC, que compta amb la
col'laboració del SERP-UB per a la realització dels estudis paleoambientals,
principalment pol'línics. Els coordinadors del projecte són el Dr. Josep Guitart i

Duran i la Dra. Marta Prevosti Monclús, ambdos investigadors de I'lCAC. El
responsable científic per part del SERP-UB és el Dr. Santiago Riera Mora,
professor agregat del departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de
la UB.

Com a palinòlegs del SERP-UB, particparan en aquesta col'laboració científica, el
Dr. Yannick Miras, Becari Beatriu de Pinós, i Gabriel Servera Vives, col.laborador
del SERP-UB i membre de recerca Arqueobalear.
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Quart. El SERP-UB, en el marc de la col'laboració en el projecte ESTUDI DEL
PAISATGE ARQUEOLÒGIC ANTIC A L'AGER TARRACONENS/S, ES COMPTOMET A

dur a terme les següents recerques:

a) Sondatges sedimentològics en sistemes llacunars litorals del Baix Penedès,
Tarragonès i Baix Camp.

b) Descripció estratigràfica de les columnes sedimentològiques extretes.
c) Obtenció de 6 datacions absolutes C14 que permetin una alta resolució

temporal de la seqüència sedimentològica seleccionada.
d) Anàlisi pol'línica a alta resolució d'una seqüència sedimentològica

seleccionada.

Cinquè. El programa de treball previst és que el SERP-UB hagi completat els
estudis pol'línics descrits el mes de setembre de 2008.

Sisè. L'ICAC transferirà 5.350 € a la UB per sufragar les despeses que aquesta
institució assumirà per la seva col.laboració científica en el projecte ique està
relacionada en el pacte quart d'aquest conveni. La UB presentarà una certificació
per I'import total de les despeses anteriorment esmentades, a I'lCAC. En aquesta
certificació figuraran les dades bancàries on s'haurà d'ingressar I'import convingut.
De I'import total a abonar, I'ICAC es compromet a transferir 3.350 € abans del 30
de novembre de 2007 i 2.000 € un cop s'hagi finalitzat l'estudi.

Setè. Per al correcte desenvolupament de la col'laboració, ambdues institucions
facilitaran l'ús d'instal'lacions, i si s'escau de material inventariable, als
investigadors que, independent de la seva adscripció, participin en el projecte de
receTca ESTUDI DEL PAISATGE ARQUEOLOGIC ANTIC A L'AGER
TARRACONENS/S.

Vuitè. Oportunament, entre ambdues institucions es prendran els acords
necessaris per a la difusió dels resultats científics d'aquesta col'laboració. No
obstant això, l'ICAC podrà fer públics els resultats de I'estudi, però haurà de fer
constar en els crèdits, la participació de la SERP-UB i dels seus investigadors. Amb
posterioritat a la publicació dels estudis, els membres del SERP-UB podran fer ús
de la informació per a posteriors publicacions, fent constar sempre el finançament i

la participació de l'ICAC i dels seus investigadors.

Novè. Aquest conveni té naturalesa administrativa restant exclòs del Reial Decret
legislatiu 212000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, d'acord amb l'article 3.1 c) en la
redacció donada pel Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març.

Desè. Aquest conveni de col'laboració s'enmarca en el que estableix el Conveni
marc de col.laboració entre la Universitat de Barcelona i l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, signat el 20 de gener de 2004, per als convenis 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.



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

Dotzè. Aquest conveni específic entrarà en vigor en el moment de ser signat i

tindrà la durada que requereixi la resolució de l'estudi.

En prova 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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lsabel Rodà de Llanza
Directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

Rector de la U¡rúersitat de Barcelona


