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CONVENI DE COL.LABORACIÓ E¡¡TNC L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA I

L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A LA DOCUMENTACIÓ
FOTOGRAMÈTRICA DE LES RESTES ARQUITECTÒNIQUES D'ÈPOCA ROMANA

CONSERVADES A TARRAGONA.

Tarragona, de 17 de febrer de 2011

REUNITS

D'una part, la Sra. Rosa Maria Rossell Rigau, tinent d'alcalde i consellera coordinadora
de l'Area de Cultura, Patrimoni i Ensenyament de I'Ajuntament de Tarragona, en nom i

presentació d'aquesta institució, amb domicili a la plaça de la Font, 1 de Tarragona i

P-4315000-8.

I de l'altra, 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, amb domicili a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

EXPOSEN

Primer. Que la Conselleria de Patrimoni de I'Ajuntament de Tarragona coneix l'enorme
potencial científic i divulgatiu que representa l'arquitectura romana de Tarraco per tal
d'entendre millor la gènesi i el desenvolupament de la ciutat a través del temps.
Sensible a potenciar una política de col'laboració amb altres institucions de la ciutat per
tal de dinamitzar polítiques patrimonials eficaces expressa la seva voluntat de contribuir
a avançar en la recerca científica i la seva canalització envers la conservació del
patrimoni i la difusió dels seus valors en l'àmbit de la ciutat de Tarragona.

Segon. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és una institució pública amb seu a
Tarragona que ha estat creada per desenvolupar la recerca i la formació avançada en el
camp de I'arqueologia clàssica en un sentit ample, tant des d'una perspectiva
geogràfica, que engloba la Mediterrània i el seu entorn on es desenvoluparen les
cultures clàssiques, com la cronològica i ètnica, tot comprenent les civilitzacions grega i

romana i les dels altres pobles directament relacionats amb aquestes. Al mateix temps
pretén, mitjançant el "Programa Tàrraco" inclòs en la línia de recerca "Arqueologia de la
Ciutat Antiga", donar suport a la investigació científica existent sobre l'antiga capital de
la Hispania Citerior. L'ICAC afronta aquest objectiu amb la doble voluntat d'esdevenir
una institució de suport a l'arqueologia de la ciutat i convertir-se en un centre més de
referència científica i de difusió ciutadana.
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Tercer. La ciutat
de I'arquitectura
noves tècniques
comunicació.

Quart. L'ICAC desenvoluPa un

l'arquitectura i la arqueologia de

documentació fotogramètrica dels
Prouinciae Hispaniae Citerioris'

Ginquè. L'Ajuntament de Tarragona fa
facilita la seva interpretació als visitants
la ciutat.

de Tarragona esdevindrà un exemple de conservació i de pedagogia

romana essent, aquesta realitat, susceptible de difusjó mitjançant les

áé i"pr"sentació gràfica i de les tecnologies d'informació i de la

projecte de recerca centrat en l'arqueologia de

la cônstrucció. Aquest projecte té com a objectiu la
alçats conservats de l'anomenada seu del Concilium

difusió de l'arquitectura romana de la ciutat, i

de la ciutat, per mitjà del Museu d'Història de
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Sisè. Per aquests motius
en la recerca i difusió del

uctífera la coordinació i

mú.

Per tot el que s'ha expressat fins ara, i d'acord amb el que està previst a la Llei

de 26 de novembre, el règim juríjurídic de les adminiinistracions Públiques i el

ñffiffii ?i'iin¡.trrt¡, comú, añ.'ooúes parts es reconerxen capacitat jurídica

suficient per signar aquest document i acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

marc general de col'laboració per a la

lservats de l'anomenada seu del Concilium
is d'aquest material per a l'elaboració de

s activitats de difusió que desenvolupa el

Museu d'Història de I'Ajuntament de Tarragona'

SEGONA. APLIGACIÓ OCI CONVENI.

El present conveni es posarà en pràctica mitjançant la realització d'actuacions puntuals

de documentació giãriã", més l'elaboració áe ies ortofotogrametries i dels continguts

documentals i científics que s'acordin'

Aquestes activitats seran efectuades per la
soia la coordinació del Dr. Josep M' Macias,
seguint les directrius de compliment de

coõrdinació del conveni indicada en la clà

Museu d'Història de l'Ajuntament de Tarrago
cadascuna de les intervencions.

TERcERA. CARACTERíSTIQUES DE LA DOCUMENTACIÓ e erecTUAR

La documentació a efectuar consistirà en la realització d'ortofotografies i la seva

lãor"t"r"nciació dins la trama urbana actual. Cada parament arquitectònic documentat

constarà d'una fitxa descriptiva, analítica i documental. Els paràmetres de treball seran

les institucions signants reconeixen objectius complementaris
páirimoni arqueolòIgic. l, en aquest sentit, consideren positiva i

'la col.laboració pei tal de sumar esforços en aquest projecte



predeterminats Per la
material en suPorts
d'estandards oberts
establertes Per l'OGC

coordinació del conveni, amb els requisits bàsics del lliurament de

Oigit"tt (SlG) i en suport de paper (seguint tg.t definicions

e 
- 

interoþerable dins dels Sistemes d'lnformació Geogràfica

[Open GeosPatial Consortium]).

QUARTA. COORDINACIÓ DEL CONVENI

La responsabilitat científica de les actuacions serà de l'lcAc i serà executada de forma

coordinada amb les actuacions i objectius del Museu d'Història de l'Ajuntament de

Tarragona.

( una coordinaciÓ tècnica assumida pel Sr'

e I'Ajuntament de Tarragona), la Sra' lmma

Tarrágona); i pel Dr. Josep M' Macias
Puche (cap de la Unitat de Documentació

Gràfica de l'ICAC).

Serà facultat dels coordinadors promoure les actuacions adients per a la

d'aquest acord, concretar la difusió dels resultats ipreveure les despeses
materialitzaciÓ
corresponents

,aiord amb el pressupost anual esmentat en la clàusula cinquena'

ENA. nÈc¡ut EcoNÒMlc.
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despeses derivades de la documentació
t valor màxim de 4.000€ anuals, a pagar a

,cumentació, mentre que l'ICAC assumeix
nentals i es compromet a col'laborar amb el

Museu d'HistÒria de l'Ajuntament de Tarragona en les actuacions de difusió dels

resultats durant ta vigenäia del conveni i quãn sigui necessari per l'ús dels materials

concrets en els progrãt", de muse1tzació i difusió que desenvolupi el MHT'

SISENA. DURADA DEL cONVENI I CAUSES DE RESOLUcIÓ

El present conveni és per l'any 2011 i 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 oe roimã significativa í'execució del conveni, sempre que sigui comunicada

per escrit a l'altra pait 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'

SETENA. PROPIETAT INTEL'LECTUAL I DIFUSIÓ DELS RESULTATS

D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 17t1996, de 12 d',abril, pel qual

s,aprova el text refós de la Llei de propietat- intel'lectual i altres normes jurídiques

relacionades, els resultats de les activiiats realitzades en el marc d'aquest conveni' així

com el conjunt documental de tota mena produÏt e1 l9s en les esmentades activitats' son

propietat de l'Ajuntament de Tarragona i l'lnstitut català d'Arqueologia clàssica'



Arribat el moment, ambdues parts signants d'aquest conveni prendran les mesures
necessàries per a la difusió dels resultats científics del projecte. No obstant això, I'ICAC
gestionarà, utilitzarà ipublicarà, si ho creu convenient, la documentació científica
generada en el projecte, fent constar a I'Ajuntament de Tarragona en els crèdits de les
corresponents publicacions.

D'altra banda, el Museu d'Història de I'Ajuntament de Tarragona gestionarà, utilitzarà i

publicarà, si ho creu convenient, la documentació científica generada en el projecte, fent
constar a I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica en els crèdits de les corresponents
publicacions.

L'Ajuntament de Tarragona faculta a l'ICAC perquè pugui autoritzar lliurement l'ús dels
resultats científics de les activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni als
arqueòlegs que hi hagin participat.

A efectes de garantir una correcta coordinació entre l'ICAC i l'Ajuntament de Tarragona i

per tal de tractar amb la deguda confidencialitat els treballs objecte d'aquest conveni,
l'ICAC acordarà amb l'Ajuntament de Tarragona la forma en que s'informarà als mitjans
de comunicació els resultats d'aquests.

VUITENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest
conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible, l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en la resolució dels conflictes.

len
en el

prova de conformitat i perquè així consti, signen el present document, per duplicat,
ats a l'encapçalament.
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I Rigau

tnst¡tut Català
d'Arqueologia Clàss¡ca

lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

Consellera
Àrea de Cultu
Ajuntament Tarragona

, Patrimoni i Ensenyament


