
ADDENDA 2"
AL coNVENr MARc DE coL.LABoRActó erurne L'AJUNTAMENT DE

TARRAGONA, L'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA I L'INSTITUT CNTIIÀ
D'AReuEoLoctA clÀsstcR pER A L'ESTUDT DE LA eRsir-rcn vtstcoDA DE

L'AMFTTEATRE nouÀ DE TARRAGoNA DE DATA 23 D'ocruBRE DE 2009

Tarragona, 28 de març de 2011

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, per delegació de I'Alcaldia
en virtud del Decret de data 16 de juny de 2007, modificat pel Decret de delegació
de data 21 d'abril de 2008, amb domicili a la plaça de la Font, 1 de Tarragona iClF
P-4315000-8.

D'altra banda, Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, Vicari General de I'Arquebisbat de
Tarragona i amb DNI 39652457-C.

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,
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.

EXPOSEN

Primer.- Que el dia 23 d'octubre de 2009 es va signar el conveni marc de
col.laboració entre l'Ajuntament de Tarragona, I'Arquebisbat de Tarragona i I'lnstitut
Català d'Arqueologia Clàssica per I'estudi de la basílica visigoda de I'amfiteatre
romà de Tarragona.

Segon.- Properament l'Ajuntament de Tarragona executarà el "Projecte bàsic i
d'execució de la fase 1 de I'actuacio de millora de la infraestructura de /es fosses de
l'amfiteatre romà de Tarragona". Aquests treballs implicaran I'execució d'una
excavació arqueològica itasques de restauració a l'interior de les fosses de
I'Amfiteatre i, en particular, sota del baptisteri de la basílica visigòtica.

Tercer.- Les tres institucions consideren que I'abast d'actuació d'aquest projecte
s'inclou en els objectius del Conveni Marc

Quart.- Que d'acord amb la quarta clàusula de I'esmentat conveni en què
s'estipulen les característiques de les activitats específiques, acorden les següents,

CLAUSULES

PRIMERA. OBJECTIU

Donar suport i coordinar científicament els treballs arqueològics que se'n derivin del
Projecte d'lntervencio Arqueològica que s'adjunta a aquesta addenda. La descripció
tècnica de la intervenció és la resultant de la contemplada en el "Projecte bàsic i
d'execucio de la fase 1 de I'actuacio de millora de la infraestructura de les fosses de
I'amfiteatre romà de Tarragona" i que s'adjunta a aquesta addenda.



SEGONA. DIRECCIO DELS TREBALLS

Els treballs arqueològics seran dirigits pels tècnics que estableixi la Comissió de
Coordinació (clàusula Sena del conveni marc).

TERCERA. FUNCIÓ DE LA DIRECCIÓ DELS TREBALLS

La direcció arqueològica assessorà a la direcció facultativa durant I'execució del
"Projecte bâsic id'execucio de lafase 1 de I'actuacio de millora de la infraestructura
de /es fosses de I'amfiteatre romà de Tarragona" i, per altra banda, supervisarà els
treballs arqueològics derivats del mateix projecte i assumirà la memòria
administrativa d'intervenció arqueològica, segons els paràmetres que estableix la
Direcció General del Patrimoni Cultural, i la lliurarà a I'Ajuntament de Tarragona
com a promotor de I'obra.

QUARTA. PRESSUPOST I FrNANçAMENT

Les despeses derivades de la direcció arqueològica seran assumides per les respectives
institucions.

l, com a prova de conformitat,
esmentats a l'encapçalament.

signen la present addenda per triplicat en la data i el lloc
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