
Ref. 1 1 13- 140349-0 1

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIó ENTRE ACESA I L'ICAC
L'EXECUCTó DELS TREBALLS DE SEGUTMENT ARQUEOLòC¡C
CONNEXIó OC tA N.II AMB L'AUTOPISTA AP-7

PER A
DE LA

Barcelona, 1 d'abril de 2014

REUNITS

D'una part, AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en
endavant acesa, amb domicili social a l'Avgda. Parc Logístic, 12-20 de Barcelona i

CIF A-62890827, ien el seu nom i representació, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla,
amb DNI 37.675.OOT-J, segons facultats que resulten de les escriptures de poder
atorgades davant la Notaria de Barcelona, Sra. Maria Isabel Gabarró iMiquel, en
data 16 de desembre de 2013, número de protocol 3.303.

I d'altre part, el Dr. Joan Gómez Pallarès, director de l'Institut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), en el seu nom i representació d'acord amb el seu càrrec i amb les
funcions que foren delegades pel Consell de Direcció al director, el dia 11 d'abril de
2OO2. L'Institut és un consorci creat per l'Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de maig), amb domicili
social a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar iobligar-
se i, per tant, per subscriure la present addenda i, en virtut d'això,

MANIFESTEN

I.- Que en data 25 de juliol de 2008, i en el marc del Reial Decret 457/2006, de7
d'abril que recull les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7, es va signar un conveni
de col.laboració entre acesa i I'ICAC, en endavant el Conveni, per tal que aquest
Institut realitzés, en una primera fase, les prospeccions superficials arqueològiques
a les zones d'obres indicades per la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació.

II.- Que l'avenç dels treballs, varen requerir noves actuacions de delimitació
arqueològica, excavacions i seguiment arqueològic dels terrenys afectats per les
obres corresponents a la connexió de I'enllaç de Vilademuls amb la carretera N-II
als jaciments de "Camps de Mas Vidal", "Mas dels Frares" i "Camps de l'Hospital".

III.- Que amb la realització d'aquests treballs, ha quedat pales que l'abast
d'aquestes actuacions ha estat insuficient per la qual cosa, es necessari ampliar
l'abast de les intervencions contractades.

Que atesa la voluntat d'acesa d'encomanar les tasques addicionals abans
esmentades a I'ICAC i d'aquest d'acceptar-les ambdues parts
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CONVENEN

PRIMER.- Que I'ICAC portarà a terme aquesta ampliació de les tasques de
delimitació arqueològica i estudi de la documentació generada per les intervencions
arqueològiques implicades en les obres corresponents a la connexió de l'enllaç de
Vilademuls amb la carretera N-II corresponents a les Fases III i IV, que afecten
als jaciments de "Mas dels Frares", "Camps de l'Hospital", "Bosc de l'Hospital" i

"Bosc de la Sausa", Aquestes tasques inclouran també el seguiment de les obres de
l'esmentat enllaç.

Que aquestes fases abans esmenades, s'ajustaran als requeriments en fase
d'aprovació dels corresponents projectes, de la Direcció General d'Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura

SEGON.- Que el preu estimat per les feines executades per I'ICAC seran de CENT
NORANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS (t9L428,44.-€) IVA inclòs, en base als pressupostos aportats per I'ICAC
que s'adjunten com Annex 1 i 2.

Que acesa farà efectiu el pagament de les factures per les feines reals executades
per I'ICAC. En aquestes factures s'hauran d'ajuntar relació valorada de jornades per
tram o enllaç i número de jornades.

Les corresponents factures emeses per I'ICAC seran pagadores el dies 5, 12, 19 i

26 de cada mes, a partir de la data de registre d'entrada al "Departament de
Comptes a Pagar de Serviabertis, S.L.", Avinguda del Parc Logístic, no 72-20 08040
de Barcelona, empresa encarregada de la gestió de les factures de la
concessionària, i de l'acceptació de la factura per part d'acesa.

TERCER.- Les tasques encomandes inclouen:

Tasques corresponents a la Fase III:

a

a

a

a

a

a

Redacció de l'informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol.licitar
el permís corresponent de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i

Patrimoni

Sol'licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General d'Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni

L'excavació dels nivells arqueològics fèrtils inicialment afectats pel projecte.

Acopi de les terres/sediments extretes.

Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.

Registre i dibuix informatitzats de les restes estructurals.

Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts.

Docu mentació fotog ràfica.
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Lliurament de l'informe preceptiu al Servi d'Arqueologia en un temps màxim
de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es
lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la

Comissió de Patrimoni

Tasques corresponents a la Fase IV:

Redacció d'una memòria de la intervenció especificant treballs realitzats i

resultats a presentar a acesa i al Servei d'Arqueologia i Paleontologia.

Control Directe per part d'un arqueòleg dels moviments de terres de les zones
afectades per les obres a partir de la retirada de la capa de cobertura vegetal.

Cas d'ésser necessari, sol'licitud del permís d'excavació arqueològica a la

Direcció General del Patrimoni Cultural

Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.

Docu mentació fotog ràfica,

Lliurament de l'informe preceptiu al Servi d'Arqueologia en un temps màxim
de 10 dies una vegada finalitzats els treballs. També es tindrà en compte i es
lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la
Comissió de Patrimoni.

Gestió conjunta amb la Generalitat de Catalunya pel desmuntatge i

alliberament de les zones objecte de les possibles prospeccions per tal
d'obtenir el permís d'obres.

QUART.- Els treballs hauran de finalitzar el 31 de maig de 2OI4.

La durada i programació de les tasques de control i seguiment de terres de les

zones afectades per les obres s'haurà d'adaptar a l'avenç de les mateixes'

Als efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs a realitzar iles obres,
acesa i I'ICAC han pactat el calendari dels treballs concretant dates i ubicació dels
mateixos i es comprometen a:

. L'ICAC haurà de mantenir els camins, tant de titularitat pública com privada
que donin accés a finques llindants, operatius, de tal forma que les tasques
arqueològiques no dificultin el trànsit per ells.

. L'ICAC haurà d'inspeccionar prèviament amb els responsables d'acesa, les

zones objecte de les prospeccions per tal d'identificar elements vegetals o de
qualsevol altra mena d'interès ambiental que aconselli la seva protecció i/o
preservació.

. Prèviament a l'inici de les feines, acesa, iuntament amb I'ICAC, replantejarà
els serveis situats a la zona dels quals tingui constància.

CINQUÈ.- L'ICAC es compromet a donar estricte compliment a tot allò que

exigeixen les disposicions legals o reglamentàries vigents en cada moment que li
afectin per raó de l'activitat objecte del present contracte. Especialment es
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compliran les obligacions que li pertoquen en matèria tributària, de seguretat social
i riscos laborals amb sencera indemnitat d'acesa.

SISÈ.- Els treballs objecte del present conveni hauran de realitzar-se amb estricte
compliment de la normativa mediambiental vigent, aplicable a cada cas.

Així mateix l'ICAC aaranteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb
cobertura suficient per a fer front als possibles danys causats a tercers amb motiu
de l'execució dels treballs.

SETÈ.- L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei 31/1995 de
"Prevención de Riesgos Laborales" iel "Real Decreto 1627/97 de24 de octubre" ila
resta de Legislació sobre riscos laborals, essent responsable de la posta a la

pràctica de les esmentades disposicions, així com de les conseqüències que es

derivin del seu incompliment, tant pel que fa al personal de l'ICAC com pel que fa a
les empreses subcontractistes o treballadors autònoms, quan sigui el cas.

L'ICAC manifesta que el personal que destinarà a l'execució dels treballs objecte del
present contracte ha estat degudament format i es compromet a instruir a aquest
sobre les mesures a adoptar per a la realització dels treballs d'acord amb el que
estableixi el Pla de Seguretat i Salut.

Amb anterioritat al inici dels treballs, I'ICAC ha aportat el Pla de Seguretat i Salut
que ha estat aprovat prèviament per acesa.

VUITÈ.- D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu L/1996, de t2 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel'lectual ialtres normes
jurídiques relacionades, els resultats científics de les activitats arqueològiques
realitzades en el marc d'aquest Conveni, així com el conjunt documental de tota
mena produït en les esmentades activitats, són propietat d'acesa'

Arribat el moment, ambdues parts signants d'aquest conveni prendran les mesures
necessàries per a la difusió dels resultats científics del projecte. No obstant això,
I'ICAC demanarà autorització prèvia a acesa per tal de gestionar, utilitzar i publicar
la documentació científica generada en el projecte, fent constar a acesa en els
crèdits de les corresponents publicacions.

acesa faculta a l'ICAC perquè pugui autoritzar lliurement l'ús dels resultats
científics de les activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni a les empreses
d'arqueologia i als arqueòlegs que hi hagin participat,

A efectes de garantir una correcta coordinació entre I'ICAC iacesa iper tal de
tractar amb la deguda confidencialitat els treballs objecte d'aquest conveni, l'ICAC

acordarà amb acesa la forma en que s'informarà als mitjans de comunicació els
resultats d'aquests,

NOVÈ.' Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les obligacions
establertes en aquest conveni. L'incompliment d'una part donarà dret a I'altre a

donar per resolt els Conveni i les seves addendes.
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DESÈ.- Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin
plantejar-se en relació al compliment del present conveni, a la jurisdicció i

competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia
expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I en prova de conformitat, les parts signen a un sol efecte la present Addenda per
quadruplicat exemplar, en el lloc i la data assenyalats a I'encapçalament'

Per Autopistas Concesionaria
Española, S.A

Per Institut Català d'Arqueologia Clàssica

rE¡I=¡ELbh

Dr. Joan Gómez Pallarès
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Prcssupost núm.: 02114
Data: 21-02-2014
Godl: 31 9.0009.1-21.77

ACESA - ABERTIS
Av. Parc Logfstlc, 128
08040 - Barcelona

G.l.F: A-62890827

Pressupost per a [a Fase 3 i Fase 4 del Jaciment'Gemps de I'Hospital" de I'Enllaç
AP-7 amb la N-ll

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.

Base imposable 81.109,17€
21%delVA 17.032.93€
lmoorttotal 98.142.10€

Pl. d'enRqvdûl,s/rr43m3Tmâgffi.Têêfm y17 2491)!.1ü97? 224401. rw.iw.mt. inf@icracd.CIFS4som3lat
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PRESSUPOST ESTIMAT¡U GLOBAL DELS TREBALLS ARQUEOLÒCICS

A L'ENLLAç DE t-A Ap7 AMB LA Nil: TNTERVENCIÓ A CAMPS DE UHOSPITAL I SEGUIMENT

ARQUEOLOE¡C DE LËS OBRES
24 de febrer de 2014 Codi:21.77

Nom del laclment o sector Grau d'incertesa Fase' Observacions

lamos de l'Hosþltel at lt r€alitzades

Seouíment aroueolòoic de les obres del sector alt IV Ssgulmonl en el conJunt segons prevísiÖ d'obra

'Fase6: ll delimitsció, lll €xcåvació, lV segulment

També s'lnclou en el pressuposl eb tfeballs a efectuar al sedor de la Via ia una proposta de fotogralla aèrla do l'actuaclÓ

PRESSUPOST

DESPESES ¡plica. eco.

-lo

Ovorh
oad Parcial unitat hores TOTAL

FASE 3 l4: Camps de l'Hoopltal (lnclou el segulrnent)

1. Cost Marta Prevost¡ (cosuhora) )11 13 55,2( 0,100 200,000 1 .105.2C

-2. DcsDlacaments dkecclô )t230.0001.1

ù1227.0089.2

13 70,0( 0,025 200.000 350,0(

.3- Coord inador intervenció 13 30,0( o,225 200,000 1.350,0(

1.4. Desplaçaments de la coordlnacló Ò1727.0089.2 13 70,0( 0,021 200,00c 350,0(

1.5. Despeses de segurelÂt I salLt D1727.OO8íJ2 13 0,0t 1,00 200,0( 10,0c

Sublotal 3.165,21

FASE 3¡ Gampo de I'Hosphal

{roueòleq director )1n7.0089.2 l3 23,fi t0( 40,(x 020,0(

lnforme i rnemòría )t27.0089.2 13 92( 10( 40(x 3ô8,0(

Aroueòleos lexcavac¡ó i seouiment) Ðtn1.oo8g.2 l3 20,0c 10c 40,fi 800 0(

¡uxlllers d'excavacló )tn7.0089.2 't3 15.0C 14,0C 40.fi 8,400.0c

Vlaquina relroexcavadora (p¡evisiti) )f227.OO89.2 13 33,fi l_0( 25,(x 825,0(

Seouretat i salul vn7.û8s.2 13 250,fl 10( 10c 250,0(

Toooorafia i dibuix arqueolòqic (ìnclou treball de gatinet) )/UDG '13 39,5f 10.fi 1.m 395,9(

Subtotal 11.958,9f

:ASE 3: Bosc ds I'Hospltal

\rqueòleq directot Dt227.æ89.2 l3 23,0( 1tr 40,0( s20,fi

nforme imemòrlå Dt227,ffi89_2 13 9,2( r.0( 40,0( 368,0(

\rqueôleqs lexcavâcló I s€qulmenl) ot227.0ß69.2

Dt227.Oæ5.2

13 20,0( 2.U 40 0( L600,0(

ruxlliars d'excavac¡ó 13 15.0( 14,0( 40,0( 8,400,0(

Uàquina retroexcavadora (prevlsló) )t227.O0ao.2 13 33,0t 1.fi 50,0( 1.650.0(

Sequretat I salut )1227.0W9.2 13 250,00 1.0( 1,0( 250,0{

Tonoôrefie ldlbulx eroueolôolc llndou lfeball de aâbinelì ),UDG 13 10 RC 35,0C l0( 1.385.6t

Subúotâl 14.573,65

FASE 3: Bosc de la Sausa

\mueòleo d¡reclor v227.m89.2 't3 23,0( {,0( 120,0( 2.760,0C

lnfomle I memòria )t227.0089.2 l3 92( f0( 120,0( 1.104,0C

ryûueòleos (excsvació i seguiment) )m7.oo8s.2 13 20,0( 2,00 120.0( 4.800,0(

ruxlllars d'excavacló ùr27.0089.2 13 15.0( 14 00 120,0( 25,200,0(

vlàquina retroexcavädora (previsiö) ùt27.00892 13 33,fi 1.0( 50,0( 't.650.0(

ioqurelat i salut )t27.0049.2 13 355,14 1,0t 'tü 355,1¿

fopoqrafia i dibuix arqueològic (inclou treball de gatúnet) )/UDG 13 39 5€ 38,0( 1tr 1.W.41

Subtotal 37.373,6f



FASE 3: Sondelg do la vla

Sausa)

lnforme i nremòria

Dn27.0089.2

Dt227.0085.2

ra retroexcavadora (previsiÓ)

t I salut

treball de gabinet)

lvl il¡ans auxiliars per êctl rar en l'antlga Nll _

FASE 4: Scgulment de les obres de I'enllaç

director

d'excavació

retroexcåvâdora (prevlsió)

'opografia i dibuix arqueologic (irtclou treball (lc gabinct) 
- _

Subtotat 2

: fotografìa -aèrea 
de lota la zona e (vol no trÎptllât)

Subtotaì

13

1iJ

13

-13
13

13

1313

Control:

DETALL DEL PRESSUPOST

l¡es¡ r4p_ost d'execució m q!gM!_
Desp_eses gene=rals ( 1 3%)
Benefi ci industr¡al (6%)

Pressupost d'execuc¡Ó del contracfe

72.875,91
3.860.71
4.372,5s

81 .109,17
17.032,9321%lVA

TOTAL PRESSUPOST: 98.142,10
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lmlltut Crl¡lù
d'Ar$¡Golog¡¡ Gll¡¡lc¡

Prossupost núm.: 03114
Data; 24-02-2014
Godl: 319.0009.1-21.77

ACESA. ABERTIS
Av. Parc Logfstlc, 128
08040 - Barcelona

G.l.F: A-62890827

Pressupost per a I'ampliació de les Fase 3 i Fase 4 del Jaclment "Mas dels Frareel" de
l'EnllaçAP-7 amb la Nll

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.

Base imposable 77.096.15€
21o/o delYA 16.190.19€
lmnort total 93.286,34€

PL d'oRsrctt¡t,lß.U003 Ts¡qom.Î¡lcfm 911A9l31.E*91122,140t . ww.isß.cd. info@iøal. ClÊ S43m?¡'I
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AMPLIACIÓ DEL PRESSUPOST ESTIMATIU GLOBAL DELS TREBALLS ARQUEOLÒG¡GS
A L'ENLLAç DE LA AP7 AMB LA Nil: TNTERVENCTó A MAS DELS FRARES r SEGUTMENT

ARQUEOLOGIC DE LES OBRES
24 tþ febrer de 2014 Codtt;.21.77

Nom del iaciment o secdor Grau d¡ncertesa Fese' Observacions
Mas delB frares ba¡x 'slllzedâî

Sesufmont rquoolòqic de les obres baix IV lbbro

'Fsss6: ll dollm¡tació, lll exc¡vadó, lV ragu¡msrit

Atès el volum de les estructurcs aparegudes en el procés d'excavacló és necessarl l'ampllacló del pressuposl lnldalrnent
aprovat ja que se supera en escreix el cost de I'excavació donat que aquestes estructures són de dimensions més grans que les previstes-

des ds l'acaba¡nont dol contracto t' al dla 7 do marc do 2014

PRESSUPOST

DESPESES ¡pl¡ce. eco.

%

Overh
o8d Parcial unitåt hores TOTAL

FASE 3 l4: enll¡ç ÀPl-Nll
13 55.2( 0.1 0(l. Cost Merle Prevosti (cosühofa) )t1 ,3ô O( 1,no.st

.2. Dr6plaçåments dkocció )/230.0001.1 13 70,ot 0,028 230,0c

230,0(

402,ú

3- Cærdlnâdor intêrvênêló )n27.OO85.2 13 30 0( o.22¿ 1.552.5(

.,1. DesDlac¿ments dc la cærdinació )1227.OO85.2 13 70 0( 0,02f 230,0( 102,V

5- Oespeses de seguretåt i s€lut ot227.OO89.2 13 00 1,00 230,0( 11.5(

Subtotal 3,63E.0t

FASE 3i Jaclmont dô Mâo dol! frâreâ

Aroueòleo dirætor on27.oo89.2 't3 23.0( 1,00 ,t 84,0( 4.232,U

nforme lmÔlnörh D/227.0089.2 13 9,2( 100 'It1.0( 1.602,8{

lrqueòlegs (excavació i seouimen0 D1227.OO89.2 13 20,0( 2U l8¡l.(X 7.360.fl

rÐdisc d'excavaciii ot227.4089.2 13 ls 0( 12 0( l8,l 0( 33.120_(x

Vlàquina rÞlroexcavadom (previsi5) Dn27.OO89.2 l3 33,0( 10( I 20.0( 3.960.0(

Segurelat I sâlul )t227.Ot89,2 '13 503,6! 100 1,OC 503,6{

fopogrefiâ i dibu¡x arqueològ'rc (inclou lreball de gabinet) )ruDG l3 39,5{ 25,O0 10( e89.7{

Subtotal 51,85E,2(

FÂSE 4: Segulment do los obree d€ feñllåç
Amueòleo d¡recttr Dn2-7.Oß5.2 13 23'.Ot t.ü 230,0( 6.290.0C

lnfurme i menòria on27.0w9.2 13 92 to( 230,0( 2-1 16.0C

\rquâòlegs (Êxcavâcló I segulmafi t) w27.Oæ5.2 13 200 1.ü 00( 00(
¡uxiliars d'exeriació ,nzt.owg2 13 15.0( 6,(x 00( 0,0(

llåqulna 16tf oêxcá\adora (previÊlö) )t227 .04852 t3 33,0( l.of 40,0c 1.320.0f

Seûuretat ¡ salut )n27.0085.2 13 250.0( 1(x 1,0( 250,0(

lopografia i dibuix arqueolögic (hclou lreb€ll de gâb¡net) lruoG 13 3'.12,5t 't 0! 10c 31 2.5(

Subtotål 9.288,50

subtotâl lntânonclô 64,788,8f

Jvshead arqueo.l3% 4.422,2i 1,0( 10( 8.422,2',

Subtotal 8.422,2i

rOIAL 73JÐ8,95 73.208.94 Contml:

DETALL DEL PRESSUPOST
Pressupost d'execució materi al 64.786.68
Despeses qenerals (13%) 8.422.27
Beneficl indusûial (6%) 3.ðö7,2U
Pressupost d'exe.cució del cofltracte 77.09ô.15
21% tVA 16.190,19
ÍOTAL PRESSUFOST: 93.286,34


