
CONVENI DE COL.LABORAC¡O ENTRE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA
r L'rNsnrur cATAtÀ o'RReuEolocra clÀssrcR

pER A LA REAlrtzrclo D'uNA pI-ANTMETRTA AReuEolÒc¡ca oe
rÀnneco r D'uNA puBlrcAcó or nerrnÈrucrr

REUNITS

a Tarragona, el dia 14 d'abril de 2005.

D'una part la Sra. Maria Mercè Martorell Comas, tinent d'alcalde de Patrimoni
Historicoartístic, en nom i representació de I'Ajuntament de Tarragona.

D'altra part, el Dr. Josep Guitart i Duran, director de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta
institució,

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a aquest acte i

EXPOSEN

l.- Que l'Ajuntament de Tanagona, mitjançant el Museu d'Història de
Tarragona, té entre les seves competències la gestió i difusió del patrimoni
històric municipal.

ll.- Que I'ICAC és un consorci públic (DOGC núm. 3143, de 19 de maig de

) que ha estat creat per desenvolupar la recerca, la formació avançada i la
ió 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, oom cronològica i ètnica, comprenent
les civilitzacions grega i romana i les dels altres pobles relacionats directament
amb aquestes.

lll.- Que les dues institucions tenen objectius complementaris en àrees de
gestió, recerca i difusió del patrimoni arqueològic d'època clàssica de la ciutat
de Tarragona, inclosa en la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO l'any
2000. Per aquestes circumstàncies es considera positiva i fructifera la unió i la
coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços en projectes
comuns que afavoreixin i incrementin les potencialitats arqueològiques,
museogràfiques i culturals de la ciutat de Tarragona.

- La riquesa del patrimoni arqueològic de Tàrraæ ha comportat que en els
cinquanta anys s'hagin desenvolupat, en el terme municipal de

Tarragona, a l'entom d'un miler d'actuacions arqueològiques, els resultats de
les quals constitueixen un conjunt de dades d'extraordinari valor per al



coneixement de I'antiga Tàrraco. El volum d'aquesta activitat i les
circumstàncies en què s'han anat desenvolupant aquestes intervencions fan
que la documentació produïda estigui molt dispersa i en molts casos fins i tot
inèdita i, per tant, difícilment utilitzable en la seva integritat. Això és
especialment dificultós d'esmenar pel que fa a la planimetria de les dades
topogràficoarqueològiques disponibles de l'antiga Tàrraco. i que constitueixen
potencialment un instrument de gran interès i utilitat per a la recerca científica,
per a la gestió arqueològica i urbanística i per a la museografia i la difusió del
patrimoni arqueològic de Tanagona.

Per tal de d'obtenir aquest instrument s'acorda signar el present conveni de
col'laboració que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Finalitat de la col.laboració

El present conveni de col.laboració té com a doble propòsit la realllzació d'una
planta topograficoarqueològica digitalt|ø:ada de la ciutat romana de Tàrraco,
juntament amb la publicació de referèncra que inclourà la base documental del
projecte i la planimetria elaborada. Així doncs, el resultat d'aquest conveni té la
consideració d'obra realitzada en col'laboració-

Segona. Característiques tècniques del projecte

1- Es realitzarà la digitalització de les plantes arqueològiques, obtingudes en
les excavacions efectuades a la ciutat, mitjançant alineacions i grafismes
preestablerts, tot això amb l'aplicació informàtica Autocad. La base de
referència topogràfica vindrà definida pel plànol parcel.lari de la ciutat elaborat
per l'Ajuntament de Tarragona. Es tindrà cura, en la mesura del possible, de la
identificació dels principals períodes cronològics que conformen I'evolució
històrica de la ciutat de Tàrraco, des dels seus precedents ibèrics fins al segle
vilt dc.

2- El projecte preveu la realització, en els indrets on les restes siguin
accessibles, de les mesures i comprovacions topogràfiques necessàries i

imprescindibles per a la consecució d'una planta arqueològica de la ciutat fiable
, i precisa.

/ 3- La base de dades que s'elaborarà tindrà, com a font d'informació, la
bibliografia científica existent, i les dades aportades pels arqueòlegs i altres
responsables de les intervencions arqueològiques hagudes a la cíutat de
Tarragona. En elcurs de I'elaboració del projecte la utilització d'aquestes dades
es farà respectant els drets de propietat intel.lectual, cas que n'hi haguessin,
responsabilitat que assumeix en tota la seva extensió i contingut l'lCAC.

lment, es recollirà la documentació històrica referent a les troballes
produïdes en els daners segles.



4- Aquest projecte serà la base de la carta arqueològica i la informació serà
elaborada de tal manera que pugui ser aprofitada per desenvolupar projectes
futurs més ambiciosos. Consegüentment, la planimetria arqueològica i la base
de dades seran lliurades a les institucions signants del present conveni.

5- El projecte finalitzarà amb una edició impresa conjunta de la planimetria
topogràficoarqueològica i de la base de dades resultant.

Tercera. Gomissió de seguiment, execució i autoria

1- Pel desenvolupament del projecte s'anomenarà una Comissió lnstitucional
de seguiment composta per 2 representants de cadascuna de les institucions
signatàries del conveni.

2- La direcció científica del projecte serà assumida col-legiadament pels
arqueòlegs nomenats per la Comissió lnstitucional i per un coordinador
executiu designat per l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

3- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, d'acord amb la Comissió
lnstitucional de seguiment, gestionarà els recursos humans i materials a emprar
i comptarà amb els assessors científics necessaris per a l'òptima realització del
projecte. Tota contractació necessària per al desenvolupament d'aquest
projecte s'ajustarà a la normativa vigent en matèria de contractació de les
administracions públiques.

4- La propietat de I'obra en col-laboració definida a la clàusula primera fruit
d'aquest conveni, correspon a les dues institucions signatàries. Ara bé,
ambdues institucions consenteixen que cadascuna d'elles faci la seva
divulgació o publicació després d'haver-se complert la clàusula segona, punt 5,
amb comunicació a la part signant, als efectes merament informatius.

També consenteixen ambdues parts que qualsevol de les parts la modifiqui en
el sentit de complementar, ampliar o aprofundir el resultat inicial del treball.
Aquesta iniciativa es podrà fer o no de manera conjunta, i en tot cas el resultat
de la modificació serà titularitat de qui I'hagi dut a terme que haurà de respectar
en tot moment els drets de propietat del treball inicial.

Quarta. Programació dels treballs

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura. Al mes de juny
de 2005 finalitzarà la realització del projecte i al mes següent s'iniciarà el
procés d'edició. La fase de documentació preveu la recollida d'informació de les
excavacions arqueològiques desenvolupades fins al mes de desembre de
2004.

Cinquena. Altres obligacions de les parts que signen aquest conveni

1- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet, durant el temps de
realització i d'edició del projec{e, a:



1. assessorar a l'Ajuntament de Tarragona a partir de la informació
recollida amb tot allò que sigui menester.

2. garantir el respecte a la propietat intel.lectual, cas que hi concorri, dels
treballs dels arqueòlegs que es tinguin en consideració i de les dades
que s'aportin al projecte.

2- L'Ajuntament de Tanagona facilitarà la informació topogràfica i urbanística
necessària per a la realiÞació del projecte.

Setena. Gonfidencialitat

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, en cap cas, les
informacions científiques o tècniques, derivades de l'elaboració del projecte,
durant el desenvolupament del conveni, sense el consentiment de I'altra part.

Vuitena- Cost i finançament del projecte

El cost total del projecte suma 84.000€, d'acord amb el pressupost que a
continuació es detalla, i serà assumit a parts íguales entres les institucions
si gnants d'aquest conveni.

Pressupost de despeses del projecte

Concepte
lmport
en€

Despeses de personal 54.429

Contractes de prestació de serveis 18_000

Despeses de béns fungibles ialtres 7.382

Despeses de Gestió 4.189

TOTAL DE DESPESES 84.000

Pressupost assignat per srrfragar les
despeses

Per l'Ajuntament de Tanagona 42.OOO

Per l'lnstitut Català d'Arqueologia
clàssica 42.tOO

TOTAL ASSIGNAT 84.000

A fi de dur a terme una gestió econòmica eficaç de la totalitat de les despeses,
juntament de Tarragona, previ dictamen de la Comissió de seguiment i dels

informes tècnics municipals que consideri oportuns que posin de manifest la
seva procedència, i sense menyscapte de la tramitació que sigui aplicable,
transferirà a I'ICAC les la seva aportació que és de 42.000€.
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Novena - Naturalesa jurídica

Aquest conveni té naturalesa administrativa restant exclòs del Reial Decret
Legislatiu 2|2OOO, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques. La jurisdicció contenciosa-
administrativa serà la competent per enjudiciar les qüestions litigioses que
puguin sorgir de la seva aplicació.

Desena- lncorporació d'altres institucions i annexos

De comú acord entre les parts signants d'aquest conveni, es podran incorporar
d'altres institucions interessades al projecte. Donat el cas, s'adjuntarà un
document annex, signat per totes les parts, al Conveni en el qual
s'especificaran les noves condicions de col-laboració.

Sra. Maria Mercè Martorell Comas
Tinent d'alcalde de Patrimoni
historicoartístic de l'Ajuntament de
Tarragona

Director de l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica


