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ln¡tltut Català
d'Arqueologia Glà¡sica

coNVENt DE coL.LABoRACló erurnr L'AJUNTAMENT DE TARRAGoNA, L'tNSTtrur
OATALÀ D'ARQUEOLOGTA CLÀSS|CA (|CAC) I EL MUSEU B¡BLIC TARRACONENSE, PER
LA REALTTaACTö D'uNA TNTERVENcTó nnoueolÒctcA AL sEcroR DE L'ABSrs DE LA
ensilrcn pALEocRtslANA DE sANT rnucruós A TARRAGoNA (TABAcALERA), pER

A PROCEDIR A VERIFICAR SI RESTEN ENCARA LES ESTRUCTURES DE LA ENSf LICN
pALEocRrsrANA DrrA DE sANT rRucruós

Tarragona,T dejuliol de 2014.

REUNITS

D'une part, la Sra. Carme Crespo Blazquez, en nom i representació de l'Ajuntament de
Tarragona, amb NIF P-4315000-8 idomicili a Plaça la Font núm. 1, en virtut de la delegació
efectuada per l'Alcalde.

D'altra part, el Prof. Dr. Joan Gómez Pallarès, 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 li foren delegades pel Consell de Direcció de I'lnstitut amb data
d'11 d'abril de 2002. L'lnstitut és un consorci integrat 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, Pl. d'en Rovellat, s/n ¡ 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 establert al capítol lV del títol ll de la Llei7l2Q11, de 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.

l, d'altra part, el Dr. Andreu Muñoz Melgar, director del Museu Bíblic Tarraconense de
l'Arquebisbat de Tarragona, amb domicili social al carrer de les Coques 1C de Tarragona i

CIF G43595990 que actua com a representant de la institució en virtut del decret de
l'Arquebisbat de Tarragona de 9 d'octubre de 2012.

EXPOSEN

1. Que el dia 12 de maig de 2014, I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica iel Museu
Bíblic Tarraconense varen presentar a l'Ajuntament de Tarragona (sol'licitud
201400016726) la PROPOSTA D'INTERVENCIO ARQUEOLOGICA AL SECTOR DE
L'ABSIS DE LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA DE SANT FRUCTUÓS DE
TARRAGONA (ANTTC COMPLEX DE LA FÀBR|CA DE TABACS)
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2. Que un dels objectius de I'Ajuntament de Tarragona és la col'laboració amb les
conservació, gestió, recerca i sociabilització



,"

de part de la història i la cultura de Tarragona, per garantir el seu foment i la seva
difusió i per facilitar la seva realització

Que I'objecte d'interès d'aquesta proposta, I'absis de la basílica paleocristiana de Sant
Fructuós, és un bé patrimonial propietat de I'Ajuntament de Tarragona

Que pel compliment dels objectius proposats, es precisa la col'laboració entre les
entitats sol'licitants i la propietat del bé patrimonial. Totes tres institucions tenen
objectius complementaris en la recerca i la difusió del patrimoni arqueològic d'època
clàssica i tardoromana de la ciutat de Tarragona

Que aquesta acció s'emmarcaria en un projecte comú que afavoreixi i incrementi
I'arqueologia, la museografia i la cultura de la ciutat de Tarragona

Que aquest treball d'investigació ha de permetre comprovar si sota de la pavimentació
actual es conserven restes servades de les estructures de la basílica paleocristiana de
Sant Fructuós i , en cas positiu, analitzar la pontencialitat estratigràfica existent

Que els resultats obtinguts seran posats al servei dels projectes i les noves
necessitats que generin els futurs usos de I'espai, així com que serviran per una
dinamització de la recerca científica del patrimoni arqueològic de la ciutat

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, de 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, les parts es reconeixen
capacitat jurídica suficient per signar aquest document i acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte d'aquest conveni conèixer la realitat estratigràfica del sector i comprovar si encara
es troben intactes les fonamentacions de la basílica paleocristiana de Sant Fructuós, sobretot
l'estructura absidial. A tals efectes es realitzarà un sondeig a l'antic solar de la Fàbrica de
Tabacs, on s'haurien de trobar les restes, que permeti valorar la realitat arqueològica
conservada de cara a futures actuacions.

Un altre objectiu és la investigació i el coneixement respecte al patrimoni arqueològic de
Tarragona, assolint un millor coneixement científic de I'espai per tal d'aplicar-ne els resultats
a una futura adequació museística integrada en I'urbanisme actual.

Finalment es pretén una dinamització de la recerca científica del patrimoni arqueològic de
la socialització de la tasca arqueològica, tan necessària i de tants. Tarragona, encaminada a

bons resultats:
Potenciar i diversificar I'oferta turística i de lleure relacionada amb la
promoció i divulgació del patrimoni arqueològic
Promocionar noves ofertes educatives i didàctiques relacionades amb el
patrimoni arqueològic destinades a la població escolar i universitària
tant del municipi com de fora
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Segona. Obligacions de les parts

1. Correspon a I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica ial Museu Bíblic Tarraconense
l'assumpció de les despeses executives d'aquest projecte, comptant amb una ajuda
econòmica per part de l'Autoritat Portuària i estant aquest projecte obert al
finançament d'una altra entitat que vulgui col.laborar

2. Una vegada finalitzades les tasques correspon a I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica i al Museu Bíblic Tarraconense la reposició dels elements afectats, aixÍ com
les tasques que derivin de la conservació dels elements patrimonials recuperats

3. L'Ajuntament de Tarragona, com a titular dels terrenys on s'efectuarà la intervenció
arqueològica, haurà de facilitar els corresponents permisos per l'accés i els treballs a
efectuar

Tercera. Règim jurídic

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 Legislatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic.

Quarta. Causes de resolució

El present conveni es podrà resoldre per alguna de les següents causes:

- 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 I'execució del conveni, sempre que sigui comunicada per escrit a
les altres parts amb antelació suficient mitjançant denúncia

En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades al compliment dels seus
respectiu compromisos fins a la data en què aquests es produeixin.

Cinquena. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que pugui sorgir
sobre el present conveni. En el cas de no ser possible una solució amistosa, l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el coneixement dels eventuals
litigis que sorgeixin entre les parts en l'evolució o interpretació dels present conveni.

Durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una durada del temps
que requereixi el compliment dels objectius fixats.
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signen el present conven¡ per triplicat en la data

Carme Cr o Blazquez
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