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CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
TARRAGONA, L'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA I L'INSTITUT CATALÀ

D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER A L'ESTUDI DE LA BASíLICA VISIGODA DE
L'AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA

A Tarragona, 23 d'octubre de 2009

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 l'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 banda, Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, Vicari General de I'Arquebisbat de
Tarragona, en nom i representació d'aquesta institució, amb domicili social a Pla de
Palau, 2 de Tarragona i CIF Q-4300001-G.

I d'altra, la Dra. lsabel Rodà de Llanzà, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (en endavant ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta entitat,

'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que li foren delegades pel Consell de
ecció de I'lnstitut amb data d'11 d'abril de 2002, amb domicili a la plaça d'en

Ro t, s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.

EXPOSEN

Primer.- L'Amfiteatre de Tarragona, declarat Patrimoni de Mundial per la UNESCO,
és un immoble de propietat municipal i serà properament objecte de diverses
actuacions de condicionament i rehabilitació arquitectònica per a les quals seran
necessàries diverses intervencions arqueològiques.

Segon.- La Conselleria de Patrimoni de I'Ajuntament de Tarragona vol potenciar la
recerca científica en aquest monument com a fase prèvia a la dinamització i

projecció social a través de diverses actuacions de difusió ciutadana.

ercer.- La recerca arqueològica
Tarragona està inclosa en el
I'Arqueologia de la ciutat antiga de

Quart.- El Museu Bíblic Tarraconense, que té per objectiu preservar, investigar i

difondre el patrimoni de la cultura bíblica i de l'antiguitat cristiana a la ciutat de
Tarragona, està en condicions d'aportar els seus coneixements científics i la seva
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sobre la basílica paleocristiana de l'Amfiteatre de
programa Tarraco de la línia de recerca de
l'lcAc.



capacitat divulgativa en el projecte de recerca arqueològica de la basílica
paleocristiana de I'Amfiteatre de Tarragona.

Cinquè.- El Sr. Andreu Muñoz Melgar, director del Museu Bíblic Tarraconense, va
dur a terme en el Màster Oficial lnteruniversitari d'Arqueologia Clàssica, curs 2007-
2008, un treball de recerca sobre la basílica paleocristiana que fou dirigit per l'ICAC
i que va donar peu a incorporar I'estudi d'aquesta basílica en el programa Tarraco
de l'ICAC per als anys 2009-2011.

Sisè.- Que les tres institucions tenen objectius complementaris en la recerca i la
difusió del patrimoni arqueològic d'època clàssica de la ciutat de Tarragona. Per
aquestes circumstàncies es considera positiva i fructífera la col'laboració de les tres
institucions per tal de sumar esforços en projectes comuns que afavoreixin i

incrementin l'arqueologia, la museografia i la cultura de la ciutat de Tarragona.

Per tant, les parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per signar aquest
document i acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col'laboració entre
l'Ajuntament de Tarragona, l'Arquebisbat de Tarragona i I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica envers I'estudi i la difusió de la basílica paleocristiana de
I'Amfiteatre de Tarragona, així com en el seu entorn relacionat i vinculat amb les
construccions cultuals d'època visigòtica i medieval, incloent-hi I'església de Santa
Maria del Miracle. En concret, són objectius d'aquest conveni de col'laboració entre
les tres institucions impulsar projectes de recerca científica, de formació, de difusió i

d'aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

. APLICACIÓ OEI CONVENI

El present conveni es posarà en pràctica mitjançant la realització de convenis i/o
acords específics entre I'Ajuntament de Tarragona, l'Arquebisbat de Tarragona i

l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, a proposta de qualsevol de les tres
institucions.

TERCERA. CARACTERÍSTIQUES DELS CONVENIS ESPECíFICS

Els convenis específics hauran d'incloure amb detall les qüestions següents:

- Definició de I'objectiu que es persegueix.
- Descripció del programa de treball, indicant la temporalitat i la forma de

seguiment, i especificant quines tasques realitzarà cada una de les parts.
- Relació de les aportacions de recursos humans, materials i econòmics que

durà a terme cada institució.
- Els tècnics o científics designats per cada institució que es responsabilitzaran

del projecte o conveni específic.
- En el cas que es realitzin préstecs d'equips entre els organismes, s'haurà

d'esmentar la data de devolució i el responsable del manteniment, reparació
i/o reposició en el cas de pèrdua o avaria.



- La definició de I'autoria i del sistema d'edició i difusió dels resultats obtinguts
en el projecte o conveni específic.

QUARTA. CARACTERíSTIQUES DE LES ACTIVITATS ESPECíFIQUES

Les activitats específiques seran:

- Tasques que seran simples en la seva execució i breus en la seva durada.
- Per dur a terme col'laboracions científiques puntuals en projectes que

impulsin les institucions signants d'aquest conveni.
- Per la col.laboració en actes iactivitats de trobades ide difusió científica que

organitzin les institucions signants d'aquest conveni.

En el desenvolupament de les activitats específiques es mantindran sempre la
independència en la organització interna, pressupostària i administrativa de
cadascuna de les institucions signants.

CINQUENA. COORDINACIÓ DEL GONVENI

Per facilitar l'elaboració dels convenis i les activitats específiques, es constituirà una

I L'esmentada comissió es constituirà en el termini de 90 dies, comptats a partir de la
data de signatura d'aquest conveni marc de col'laboració.

El representants tècnics de la comissió tindran cura de la redacció i direcció dels
jectes d'intervenció arqueològica que s'efectuïn en l'àrea objecte del present

ni i participaran en I'elaboració i execució, si escau, dels projectes
ctònics en l'àrea objecte del present conveni. També serà responsabilitat
promoure la col'laboració d'altres institucions, equips de recerca o

ors que tinguin interessos coincidents amb l'objecte d'aquest conveni, així
com les ssibles accions patrocinadores d'altres entitats. D'aquestes actuacions
informaran
el seu cas.

a comissió de coordinació i, se seguirà el tràmit que correspongui, en

S¡SENA. DIFUSIO I PUBLICAGIO DELS RESULTATS

La documentació que se'n derivi de les activitats realitzades en el marc d'aquest
conveni serà dipositada a cadascuna de les institucions perquè puguin assumir-ne
la difusió ipublicació dels resultats. Serà responsabilitat de l'ICAC l'edició científica
dels resultats d'aquestes actuacions, de l'Ajuntament l'edició de publicacions
divulgatives i del Museu Bíblic Tarraconense, les actuacions de caire museogràfic
en la presentació a la ciutadania dels resultats científics en el seu museu. En
qualsevol difusió dels resultats s'esmentarà que la intervenció s'ha dut a terme
mitjançant la col.laboració entre les institucions que signen aquest conveni.

SETENA. RÈGIM ECONÒMIC

Aquest conveni no implica cap compromís econòmic per part de las entitats
signants. L'Ajuntament de Tarragona, l'Arquebisbat de Tarragona i l'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica, si escau, hauran de fer una previsió dins dels seus
pressupostos anuals dels possibles compromisos econòmics que es derivin de la



programació de les activitats finalment convingudes a través de les corresponents
addendes al present conveni o a convenis específics que es derivin d'aquest.

VUITENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ

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

- 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 l'execució del conveni, sempre que sigui
comunicada per escrit a l'altra part amb antelació suficient mitjançant
den ú ncia.

NOVENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
d'aquest conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos
possible, I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el
coneixement dels eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en l'execució o
interpretació del present conveni.

DESENA. DURADA DEL GONVENI

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà una durada de
quatre anys, qualsevol pròrroga haurà de materializar-se expressament . Aquesta
decisió no afectarà la durada dels convenis específics que puguin derivar-se
d'aquest acord marc, que continuaran vigents segons les dates i condicions que en
ells s'estableixin.

l, com a prova
lloc esmentats a I'encapçalament.

de conformitat, signen el present conveni per triplicat en la data i el
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-lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

Rossell
Consellera de l'Àrea de

Ajuntament de T

Joaquim Fortuny Vizcarro
Vicarigeneral
Arquebisbat de Tarragona


