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ADDENDA II
CONVENI ESPECíFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
TARRAGONA , L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I EL CAPíTOL
DE LA CATEDRAL / ARQUEBISBAT DE TARRAGONA,PER A LA REALITZACIÓ
D'UNA PRIMERA ACTUACIÓ ENOUCOLÒGIGA A L'INTERIOR DE LA CATEDRAL
DE TARRAGONA
Tarragona, 11 de juny de 2010
REUNITS

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.
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D'una altra,

la Dra. lsabel Rodà de Llanzà, directora de l'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 5-4300033-J.

CIY

I 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-4300001G.
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Primer. Que el dia 11 de juny de 2010 es signà un conveni marc de col'laboració
entre I'Ajuntament de Tarragona, l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el Capítol
de la Catedral de Tarragona / Arquebisbat de Tarragona per a la coordinació de les
actuacions arqueològiques derivades del Pla Director de la Catedral de Tarragona
(Fase lV).

Segon. Que d'acord amb la tercera clàusula de I'esmentat conveni en
s'estipulen les característiques dels convenis específics, acorden les següents,

què

CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE

1. L'objecte d'aquest conveni específic és dur a terme un projecte d'excavació
arqueològica a l'interior de la Catedral amb la voluntat de localitzar vestigis del gran
basament arquitectònic detectat a través de les prospeccions geofísiques
realitzades en el mes de setembre de 2007.
estratigràfica del subsòl de la
Catedral cosa que facilitarà els futurs treballs d'intervenció relacionats amb la lV
fase del Pla Director de la Catedral.

2. Així mateix, persegueix conèixer la naturalesa

3. La descripció tècnica de la intervenció i el pressupost econòmic corresponent
s'annexen a aquest conveni.
SEGONA. AUTORITZACIÓ I SUPORT LOGíSTIC

El Capítol de la Catedral /Arquebisbat de Tarragona autoritza les intervencions
arqueològiques especificades en la clàusula primera d'aquest conveni i, en aquest
es compromet a facilitar, les necessitats de l'equip tècnic que durà a terme la
intervenció i que estan definides en la descripció tècnica de la intervenció que
s'annexa a aquest conveni.
TERCERA. DIRECCIÓ OEIS TREBALLS
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Els treballs arqueològics seran dirigits pels tècnics de la Comissió de seguiment,
d'acord amb les determinacions d'aquesta, tal com s'estableix en la clàusula
cinquena del conveni marc.
QUARTA. MEMORIA D' INTERVENCIÓ ARQUEOLOC¡CI

compromet a efectuar la memòria administrativa d'intervenció
arqueològica, d'acord amb la legislació de patrimoni cultural, històric i artístic

L'ICAC

es

aplicable.

ctNQUENA. COST r FrNANçAMENT
1. El cost global de la intervenció s'estableix en 42.316,92 €, dels quals l'Ajuntament

de Tarragona n'assumirà 25.000 € (lVA inclòs), per als què ja es disposa de

la

corresponent consignació pressupostària. La resta, 17.316,92 €., serà assumida per

l'lcAc
2. L'Ajuntament de Tarragona lliurarà a l'ICAC la seva aportació de 25.000 € (lVA
inclòs), prèvia presentació per part d'aquest de les factures corresponents, d'acord
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amb els terminis següents:

1er: Quan el projecte d'intervenció arqueològica disposi de la corresponent
autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya. Aquest pagament correspondrà al 60% del pressupost i serà de
15.000 € (lVA inclòs).

2on. Quan s'hagi lliurat
l'Ajuntament

la

memòria

de la

intervenció arqueològica

de Tarragona. Aquest pagament correspondrà al

pressupost i serà de 10.000 € (lVA inclòs).
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SISENA. REGIM SUPLETORI

Les previsions del conveni marc seran d'aplicació en tot allò que aquest conveni
específic no determini expressament.
SETENA. DURADA
Aquest conveni específic entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i serà vigent mentre
s'executi l'actuació arqueològica prevista en la clàusula primera d'aquest conveni i es
resolguin les obligacions administratives i les necessitats científiques d'aquest projecte de
recerca arqueològica.

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni per triplicat en la data
lloc esmentats a I'encapçalament.

loøL Dlsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

ll Rigau
Patrimoni
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Degà - President
Capítol de la Catedral
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