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coNVENr especínc DE coL.LABonnctó ENTRE, L'AJUNTAMENT DE
TARRAGoNA, L'rNsnrur cnralÀ D'AReuEoLoctA clÀsstcn I el cRpírol
DE LA CATEDRAL / ARQUEBISBAT DE TARRAGoNA PER A LA PUBLIcncIÓ
DELS TREBALLS ARQUEOLOCICS DESENVOLUPATS A LA CATEDRAL DE
TARRAGONA DURANT ELS ANYS 2OOO A 2OO3
Tarragona, 11 de juny de 2010
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D'una banda, la Sra. Rosa Maria Rossell Rigau, tinent d'alcalde i consellera
-coordinadora de l'Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament de I'Ajuntament de
Tarragona, en nom i representació d'aquesta institució, amb domicili a la plaça de la
Font, 1 de Tarragona i CIF P-4315000-8.
D'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (en endavant 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 l'lnstitut amb data d'11 d'abril de 2002, amb domicili a la plaça d'en
Rovellat, s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.
D'una altra banda, Mons. Miquel Barbarà Anglès, degà - president del Capítol de la
Catedral de Tarragona, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb
domicili social al Pla de la Seu, s/n. De Tarragona iClF Q-4300001-G.
EXPOSEN

rimer. Que el dia 11 d'octubre de 2006 es va signar un conveni de col.laboració
e l'Arquebisbat de Tarragona (Capítol de la Catedral) i l'lnstitut Català
ogia Clàssica per a I'estudi i publicació dels treballs arqueològics
desenvolupats a la Catedral de Tarragona durant els anys 2000 a 2003.
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Segon. Que el dia 11 de juny de 2010 es signà un conveni marc de col.laboració
entre, I'Ajuntament de Tarragona, I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el Capítol
de la Catedral I Arquebisbat de Tarragona, i per a la coordinació de les actuacions
arqueològiques derivades del Pla Director de la Catedral de Tarragona (Fase lV).
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Tercer. Que d'acord amb la tercera clàusula de I'esmentat conveni marc de
col'laboració en què s'estipulen les característiques dels convenis específics,
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acorden les següents,

GLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

L'objectiu d'aquest conveni específic es la incorporació de l'Ajuntament de
Tarragona en el conveni de col.laboració entre l'Arquebisbat de Tarragona (Capítol
de la Catedral) i l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a I'estudi i publicació
dels treballs arqueològics desenvolupats a la Catedral de Tarragona durant els anys
2000 a 2003, signat el dia 11 d'octubre de 2006. S'annexa una còpia a aquest
conveni.
SEGONA. AGCEPTACIONS
El Capítol de la Catedral / Arquebisbat de Tarragona i I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica accepten la incorporació de l'Ajuntament de Tarragona en el conveni
anteriorment esmentat amb els mateixos drets i els deures.

D'altra banda, I'Ajuntament de Tarragona accepta la incorporació en aquest conveni
i assumeix els drets i els deures que se'n deriven.
TERCERA. ESTUDI I PUBLICACIÓ DELS TREBALLS
L'ICAC seguirà assumint els deures establerts en els acords 3, 4, 5 i 6 del conveni
el dia 11 d'octubre de 2006. A més a més, es compromet a lliurar 75
exemplars de la publicació dels treballs arqueològics a l'Ajuntament de Tarragona.

signat

QUART. APORTACIÓ CCOruOMICA
L'Ajuntament de Tarragona abonarà 5.000 € (lVA inclòs) a l'ICAC per sufragar una
part de les despeses de l'esmentada publicació. Aquesta quantitat es farà efectiva
un cop s'hagi signat aquest conveni.
GINQUENA. RÈGIM SUPLETORI

Les previsions del conveni marc seran d'aplicació en tot allò que aquest conveni
específic no determini expressament.
SISENA. DURADA

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i serà vigent fins a la
completa resolució de la publicació dels treballs arqueològics desenvolupats a la
Catedral de Tarragona durant els anys 2000 a 2003.
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lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica
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Consellera
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Degà - President
Capítol de la Catedral

