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CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ E¡¡TNC L'AJUNTAMENT DE
TARRAGONA, L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLoGIA cLÀSsIcA I EL cAPíToL
DE LA CATEDRAL/ARQUEBISBAT DE TARRAGONA PER A LA COORDINACIÓ
DE LES ACTUAGIONS ARQUEOLOGIQUES DERIVADES DEL PLA DIRECTOR

DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA.

Tarragona, 11 de juny de 2010

REUNITS

D'una part, 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 part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, 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
clelegades pel Consell de Direcció de l'lnstitut amb data d'11 d'abril de 2002. amb

icili a la plaça d'en Rovellat, s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.

I de l'altra, Mons. Miquel Barbarà i 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 e-4300001-G.

EXPOSEN

Primer. La Catedral de Tarragona és un conjunt arquitectònic monumental de
caràcter històric i artístic, amb una funció religiosa fonamental, que preserva
nombrosos vestigis patrimonials i històrics de l'època clàssica referents a
l'arquitectura civil i religiosa de l'lmperi Romà i d'època visigoda relacionada amb la
implantació, en aquesta àrea urbana, d'espais cultuals i de representació
eclesiàstics, entre d'altres èpoques. L'edifici de la catedral actual, que ha de ser
objecte de protecció absoluta, ha estat bastit sobre els esmentats vestigis entre els
anys 1171-1331 iles capelles laterals entre els segles Xlll iXVlll.

Segon. El Capítol Catedral/Arquebisbat de Tarragona com a titular de la Santa
Església Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona, ha preservat des del seu
origen aquest espai i del seu conjunt monumental, d'acord amb el seu valor
espiritual, religiós, patrimonial, històric i artístic. En aquest sentit, el Capítol,
considera important potenciar en aquest espai la recerca arqueològica i històrica per
tal que l'Església de Tarragona i la seva societat puguin beneficiar-se de les
aportacions científiques que es desprenguin de les exploracions i estudi del
monument, L'Arquebisbat, atesa la seva funció religiosa primordial, considera que
aquest temple, seu de l'arquebisbe, ha de ser el lloc de l'aixopluc espiritual de tots
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els homes i dones, creients i no creients. Així mateix i, en aquest sentit, desitja que
la Catedral desenvolupi la màxima potencialitat pedagògica per tal que la societat
pugui conèixer millor les arrels històriques del país i el paper cabdal que I'Església
de Tarragona ha exercit, durant segles, en la gènesi i configuració de la ciutat i del
territori.

Tercer. Que la Conselleria de Patrimoni de I'Ajuntament de Tarragona coneix
l'enorme potencial científic i divulgatiu que representa la Catedral de Tarragona per
tal d'entendre millor la gènesi i el desenvolupament de la ciutat a través del temps;
atès que és un dels edificis més emblemàtics. Sensible a potenciar una política de
col'laboració amb altres institucions de la ciutat per tal de dinamitzar polítiques
patrimonials eficaces expressa la seva voluntat de contribuir a avançar en la recerca
científica, la conservació del patrimoni i la difusió dels seus valors en l'àmbit de la
ciutat de Tarragona.

Quart. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és una institució pública amb seu
a Tarragona que ha estat creada per desenvolupar la recerca i la formació avançada
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, com la cronològica i ètnica, tot comprenent les civilitzacions
grega i romana i les dels altres pobles directament relacionats amb aquestes. Al
mateix temps pretén, mitjançant el "Progrema Tàrraco" inclòs en la línia de recerca
"Arqueologia de la Ciutat Antiga", donar suport a la investigació científica existent
sobre l'antiga capital de la Hispania Citerior. L'ICAC afronta aquest objectiu amb la
doble voluntat d'esdevenir una institució de suport a l'arqueologia de la ciutat i

convertir-se en un centre més de referència científica i de difusió ciutadana

Ginquè. El subsòl de la Catedral de Tarragona pot conservar, segons els indicis
arqueològics actuals, vestigis dels edificis de culte anteriors a la construcció de la
Seu medieval que poden estar relacionats amb el culte a l'emperador romà o bé
amb la seu episcopal visigoda. Atesa la rellevància potencial d'aquestes restes I'any
2007 es va considerar necessària la realització d'una prospecció geofísica per tal
d'efectuar una primera determinació de l'existència d'evidències arqueològiques en

subsòl de la Catedral. D'acord amb els resultats de les esmentades prospeccions
siques s'evidencia que la construcció de la Seu medieval no va comportar el

bsolut dels elements precedents fins a arribar a la roca. Es presumeix la
presèncíà d'estratigrafia arqueològica i I'examen visual de les pantalles dels
instruments que han "pentinat" l'àrea a prospectar indiquen profundes alteracions o
diferències entre les naus central i laterals, així com entre la nau central i I'entrada
al temple medieval. En aquest sentit és un fet atendible la hipotètica presència d'un
temple de culte imperial a l'eix axial de la Catedral. Quant a la zona del claustre el
geo-radar ha detectat alteracions coincidents amb les fonamentacions de la
columnata del recinte de culte.

Sisè. La intervenció descrita al punt cinquè fou possible mercès al conveni signat
entre l'Arquebisbat de Tarragona (CapÍtol de la Catedral de Tarragona) i I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica. En el mateix esperit de col.laboració també cal
esmentar el conveni de col'laboració entre el Capítol de la Catedral lArquebisbat de
Tarragona (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
2000-2003.

Setè. Per aquests motius les institucions signants reconeixen objectius
complementaris en la recerca i difusió del patrimoni arqueològic històric contingut en
el monument històric artístic que és la Catedral de Tarragona. l, en aquest sentit,
consideren positiva i fructífera la coordinació i la col.laboració de les tres
institucions per tal de sumar esforços en aquest projecte comú que integra
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professionals i investigadors que afavoreixen la investigació històrica sobre aquest
conjunt de la ciutat. I tot això, salvades les facultats que ostenta el Capítol Catedral
com a titular del temple i responsable del culte.

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

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJEGTE

1. L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col'laboració entre
l'Ajuntament de Tarragona, l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i el Capítol de la
Catedral i Arquebisbat de Tarragona, titular del temple, envers l'estudi i la difusió
del patrimoni arqueològic de les actuacions derivades del Pla Director de la Catedral
de Tarragona, especialment de la Fase lV.

2. En concret, es pretén impulsar projectes de recerca científica, de formació, de
difusió i aplicar-hi les noves tecnologies de la informació i comunicació.

SEGONA. DESENVOLUPAMENT

El present conveni marc es desenvoluparà mitjançant la signatura de convenis i/o
acords específics entre l'Ajuntament de Tarragona, l'lnstitut Gatalà d'Arqueologia
Clàssica i el Capítol de la Catedral/Arquebisbat de Tarragona, a proposta de
qualsevol de les tres institucions.

TERCERA. CONTINGUTS DELS CONVENIS ESPECIFICS

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

Definició de I'objectiu concret que es persegueix.
Descripció del programa de treball, indicant la
seguiment, i especificant quines tasques realitzarà

lació de les aportacions de recursos humans,
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 l'autoria i del sistema d'edició i difusió dels resultats obtinguts
en el projecte o conveni específic, on sempre hauran de constar les tres
institucions.
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QUARTA. ACTIVITATS ESPECíTIQUES

Les activitats específiques es caracteritzaran per:

- La realització de tasques que seran simples
seva durada.

temporalitat i la forma de
cada una de les parts.
materials i econòmics que

en la seva execució i breus en la
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- Dur a terme col'laboracions científiques puntuals en projectes que impulsin
les institucions signants d'aquest conveni.

- La col.laboració en actes iactivitats de trobades ide difusió científica que
organitzin conju ntament les institucions signants d'aq uest conveni.

En el desenvolupament de les activitats específiques acordades es mantindran
sempre la no ingerència en la organització interna, pressupostària i administrativa
de cadascuna de les institucions signants i, sobretot, en les activitats pròpies del
culte.

CINQUENA. SEGUIMENT

1. Per tal de supervisar la redacció i l'execució d'aquest conveni marc i dels
fconvenis i les activitats específiques, es constituirà una Comissió de seguiment

iRaritària integrada per la consellera coordinadora de l'Àrea de Cultura, Patrimoni i

I Ensenyament de I'Ajuntament de Tarragona, la directora de I'lCAC, i el degà-
i president del Capítol Catedral, o les persones a qui deleguin. La comissió es
/ constituirà en el termini de 90 dies, comptats a partir de la data de signatura-'v'--._-'-

/ dlaquest conveni marc de col'laboració. Atesa la seva composició, els acords
s'adoptaran de forma unànime per les tres institucions representades.

2. També integraran la comissió un tècnic designat per cada institució. Els tècnics
tindran cura de la redacció i direcció dels projectes d'intervenció arqueològica que
s'efectuïn en l'àrea objecte del present conveni i participaran en l'elaboració i

execució, si escau, dels estudis arquitectònics en l'àrea objecte del present conveni.
Així mateix, promouran la col.laboració d'altres institucions, equips de recerca o
investigadors que tinguin interessos coincidents amb l'objecte d'aquest conveni, així
com les possibles accions patrocinadores d'altres entitats. Aquestes actuacions
hauran de ser aprovades per la comissió de seguiment, d'acord amb el procediment
que s'adopti.

SISENA. DIFUSIO I PROPIETAT INTEL.LECTUAL

1\es parts signants d'aquest conveni es comprometen a difondre les activitats, que
em in d'aquest conveni marc, de la forma que determini la Comissió de seguiment
d'aq conveni per a cadascuna de les activitats concretes. La difusió dels
resultats\..científics haurà de fer constar expressament la participació de les tres

explícita alsinstitucions que signen aquest conveni. lgualment, es farà referència
patrocinadors o d'altres col'laboradors que hi hagin participat.

2. La propietat intel.lectual dels resultats, que es generin, serà conjunta de les
institucions signants. La documentació que es derivi de les activitats realitzades en
el marc d'aquest conveni serà dipositada a cadascuna de les institucions signants.

SETENA. RÈGIM ECONÒMIC

1. Aquest conveni no implica per se
entitats signants.

cap compromís econòmic per part de las

2. Si la programació d'activitats acordades a través dels corresponents convenis
específics que desenvolupen aquest conveni marc comporten compromisos
econòmics, aquestes determinacions hauran de ser contemplades expressament en
els pressupostos anuals de les institucions signants.
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VUITENA. 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.
- Denúncia 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 les altres parts amb antelació mínima d'un mes.

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, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent en el
coneixement dels eventuals litigis que sorgeixin entre les parts en I'execució o
interpretació del present conveni.

DESENA. DURADA

1. Aquest conveni marc entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i serà vigent
mentre s'executi la lV Fase del Pla Director de la catedral de Tarragona.

2. La durada i les condicions dels convenis específics que puguin derivar-se
d'aquest acord marc hauran de ser determinats expressament en els-mateixos, amb
independència de la vigència del conveni marc present.

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

þrtoz,'à, '/""a,\
lsabel Rodà de llanza
Directora
lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

Miquel Barbarà i Anglès
Degà - President
Capítol de la CatedralArea de Cultura.

Ensenyament
Ajuntament de T


