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i Mitjans de Gomunicació

AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
TARRAGONA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A LA
REALITZACIÓ D'UNA PLANIMETRIA ARQUEOLÒCICI DE TÀRRACO I D'UNA
PUBLICACIÓ OE REFERÈNCIA
ANNEX

Tarragona, 13 de desembre de
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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
representació d'aquesta institució,

\)
,ì/
/*

v)--

\rI

D'altra part, la Sra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta institució,

I de l'altra part, el Sr. Josep Maria Carreté i Nadal, director general de Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, que actua en nom representació d'aquesta institució, en virtut de
l'autorització de signatura del conseller del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de 21de novembre de 2007.
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Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a aquest acte
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EXPOSEN:
1. El dia 14 d'abril de 2005 se signà un conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de
Tarragona I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per
la realització d'una
planimetria arqueològica de Tàrraco i una publicació de referència.
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2. D'acord amb la clàusula primera, aquest conveni té com a doble propòsit
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realització d'una planta topograficoarqueològica digitalitzada de la ciutat romana de
Tàrraco, juntament amb la publicació de referència que inclourà la base documental
del projecte i la planimetria elaborada.

¡

3. L'apartat cinquè de la clàusula tercera del conveni estableix que "e/ projecte
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finalitzarà amb una edició impresa conjunta de la planimetria topograficoarqueotògica i
de la base de dades resltltant".
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4. La clàusula desena del conveni estableix que "de comú acord entre les
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signants d'aquest conveni, es podran incorporar d'altres institucions lnferessades a/
proiecte. Donat el cas, s'adjuntarà un document annex, signat per totes les pafts, al
conveni en el quals'especfficaran les noves condicions de col.laboracio".

5. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través de la Direcció General
del Patrimoni Cultural, té objectius complementaris als de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica i als de I'Ajuntament de Tanagona en l'àmbit de la gestió, la
recerca i la difusió del patrimoni arqueològic d'època clàssica de la ciutat de Tarragona
en la seva col'lecció Atles d'Arqueologia Urbana de Catalunya. Per aixÒ es considera
necessari que la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, a través de l'Àrea de Coneixement i Recerca, participi en el
projecte d'edició d'una planimetria arqueolÒgica de Tàrraco.
Per la qual cosa, les parts acorden modificar el conveni segons el següent
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S'afegeixen al conveni les clàusules onzena-dinovena amb el contingut següent:

Onzena.- lncorporació del Departament de Gultura i Mitjans de Gomunicació al
conveni
Les parts acorden que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, mitjançant
l'Area de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural,
s'incorpori com a paft al conveni de col'laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i
I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització d'una planimetria
arqueològica de Tàrraco i una publicació de referència signat el dia 14 d'abril de 2005.
Dotzena.- Funcions de les parts
La funció de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, mitjançant l'Àrea de Coneixement i Recerca, consistirà en la
coedició impresa de la planimetria resultant del projecte juntament amb les altres
institucions signatàries del conveni.
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L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i I'Ajuntament de Tarragona seguiran prestant
funcions previstes al conveni signat el dia 14 d'abril de 2005 i mantindran els drets
a la clàusula 3 punt 4 del conveni esmentat.
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A fi i efecte d'agilitzar els treballs de preparació de la publicació impresa, serà

I'ICAC

l'encarregat de la seva preparació, del disseny i de I'adjudicació dels treballs d'edició.
S'adjunten en aquest annex les característiques de la publicació.

Tretzena.- Disseny de la coberta
El disseny de la coberta de la publicació, que serà realitzada per l'Ajuntament de
Tarragona d'acord amb I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Àrea de Coneixement
i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural, harmonitzarà els dissenys de
les tres col'leccions de referència: la col.lecció Treballs d'Arqueologia Urbana (TAU)
del Museu d'Història de Tarragona, la Sèrie Documenta de I'ICAC i I'Atles
d'Arqueologia Urbana de Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació. A la publicació que s'editi les institucions signatàries hi figuraran en
condicions d'igualtat, com a coeditores, i hi apareixeran els seus logotips i/o escuts.
Pel que fa a I'Ajuntament de Tarragona, a més, també hi figurarà el logotip del Museu
d'Història i el de Patrimoni Mundial.
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Catorzena.- Assignació de la publicació a la col.lecció corresponent de cada
institució
La publicació serà inclosa a la col'lecció Treballs d'Arqueologia Urbana (TAU) de
l'Ajuntament de Tarragona, amb el número 1, a la col.lecció Sèrie Documenta de

l'lCAC, amb el número 5, i a la col'lecció Atles d'Arqueologia Urbana de Catalunya,
amb el número 2, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya,

Quinzena.- Tiratge i repartiment d'exemplars
L'edició serà de 2.000 exemplars. L'ICAC, que assumeix la gestió de I'edició, lliurarà
un terç dels exemplars de la publicació a cadascuna de les institucions signatàries, un
cop s'hagin descomptat del total els exemplars que s'hauran de donar als autors
participants en la publicació.
Setzena.- Gestió de les despeses
El pressupost a assumir a parts iguals entres les tres institucions per a l'edició de la
publicació anteriorment descrita és de 57.798,06 €. A fi de dur a terme una gestió
economica eficaç de la totalitat de les despeses, I'Ajuntament de Tarragona i la
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació assumiran la despesa de 19.266,02 € per cada institució, el Departament
de Cultura de manera directa i l'Ajuntament de Tarragona transferint la seva apofiació,
sense menyscapte de la tramitació que sigui aplicable, a l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica. Aquest lnstitut emetrà, a favor de les altres institucions, la certificació de les
despeses realitzades.
Dissetena.- GomercialiEació de I'obra
El preu de venda al públic de I'obra serà de 80 € i la comercialització es farà de forma
separada per part de cadascuna de les tres institucions.

Divuitena.- Presentació pública de I'obra idistribució
La presentació pública de la publicació es farà de mutu acord entre les institucions
signatàries i la distribució de l'edició a les institucions culturals en concepte d'intercanvi
científic i bibliogràfic es podrà fer de mutu acord si les parts ho creuen convenient.
Dinovena.- Comissió de Seguiment de la publicació
A efectes del seguiment de l'edició de la publicació, de la seva presentació i de la seva
distribució en concepte d'intercanvi es constitueix una Comissió de Seguiment que
està facultada per prendre les decisions oportunes per al bon compliment d'aquests
acords per a I'edició de la publicació anteriorment esmentada. La Comissió està
formada per la cap de l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, el director del Museu d'Història de Tarragona i l'administrador de
l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. A petició de la Comissió de Seguiment, podran
assistir a les reunions altres tècnics de les diferents institucions. Els acords de la
Comissió es prendran per majoria de les institucions.

l, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per
triplicat en el lloc i la data esmentats a I'encapçal
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Josep Maria Carreté i Nadal

Rosa Maria

Director general de Patrimoni
Cultural del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació
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d,Arqueologia Clàssic

lsabel Rodà de Llanza
Directora de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

de l'Ajuntament de Tarragona

