Ref. 1113-1-31193-OO
ADDENDA AL coNVENr DE coL.LABoRAcró erurne AcEsA r L'rcAc pER A
L'EXECUCIó DELS TREBALLS DE SEGUTMENT ARQUEOLòCIC DE LA
coNNExró o¡ LA N-rr AMB A LEs oBREs D'AMplrnc¡ó DE L'AUToprsrA Ap7

Barcelona, 30 d'octubre de 2013

REUNITS
D'una part, AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en
endavant acesa, amb domicili social a I'Avgda, Parc Logístic,72-20 de Barcelona i
CIF A-62890827, i en el seu nom i representació, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla,
amb DNI 37.675.OOZ-J, segons facultats que resulten de les escriptures de poder
atorgades davant la Notaria de Barcelona, Sra. Maria Isabel Gabarró iMiquel, en
data 14 de desembre de 2011, número de protocol2.587.

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
2002. 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, de 7
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, han requerit noves actuacions de delimitació
arqueològica, excavacions iseguiment arqueològic dels terrenys afectats per les
obres corresponents a la connexió de l'enllaç de Vilademuls amb la carretera N-iI als
jaciments de "Camps de Mas Vidal", "Mas dels Frares" i "Camps de I'Hospital",
III.-

Que atesa la voluntat d'acesa d'encomanar les tasques abans esmentades

I'ICAC i d'aquest d'acceptar-les ambdues parts

/

a
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CONVENEN

PRIMER.- Que I'ICAC portarà a terme 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 la Fase II, que afecten als jaciments de "Mas dels Frares" i
"Camps de l'Hospital".
Que les tasques corresponents a les Fases
Vidal", "Mas dels Frares"

III,

afecten als jaciments "Camps de Mas

IV, afecten als jaciments "Camps de Mas Vidal", "Mas dels
Frares" i "Camps de l'Hospital".
Les tasques de les Fases

En relació al jaciment "Camps de l'Hospital" i atenent als resultats de la Fase II,
inicialment no s'ha considerat cap actuació de Fase III. No obstant això, en el cas
que els resultats de la Fase IV requerissin portar a terme una excavació extensiva
(Fase III) caldria precisar les tasques arqueològiques a realitzar iel pressupost de
la seva execució.

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 DOSCENTS SEIXANTA-SIS MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈruIUS
(266.902,81.-€) IVA inclòs, en base als pressupostos aportats per l'ICAC que
s'adjunten com Annex 1.
Que acesa farà efectiu el pagament de les factures per les feines reals executades
per l'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 l'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.1.", Avinguda del Parc Logístic no 12-20 08040 de Barcelona,
empresa encarregada de la gestió de les factures de la concessionària, ide
l'acceptació de la factura per part d'acesa

TERCER.- Les tasques encomandes inclouen:
Tasques corresoonents a la Fase II:
. Actuacions de delimitació arqueològica,

N

Tasques corresponents a la Fase

.

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

i

Patrimoni

.
\

III:

.
.

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,
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.
.
.
.
.

Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
Registre i dibuix informatitzats de les restes estructurals.
Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts,
Documentació fotogràfica.

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 ies
lliurarà en el termini estipulat en cas que la proposta hagi de passar per la
Comissió de Patrimoni

Tasques corresoonents a la Fase IV:

.

Redacció d'una memòria de la intervenció especificant treballs realitzats
resultats a presentar a acesa ial 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
Direcció General del Patrimoni Cultural

.
.
o

Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.

o

i

a la

Documentació fotogràfica.

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
alliberament de les zones objecte de les possibles prospeccions per tal

i

d'obtenir el permís d'obres.
QUART.- Els treballs es van iniciar el 15 de juliol de 2013, data a la que les parts
acorden retrotraure els efectes de la present addenda, i finalitzaran el 31 de març
de 2014.
La durada

i programació de les tasques de control iseguiment de terres de les zones
ptar a l'avenç de les mateixes.
rdinació entre els treballs a realitzar i les obres,
ari dels treballs concretant dates i ubicació dels

camins, tant de titularitat pública com privada
dants, operatius, de tal forma que les tasques
rànsit per ells.

.

L'ICAC haurà d'inspeccionar prèviament amb els responsables d'acesa, les
ions per tal d'identificar elements vegetals o de
ambiental que aconselli la seva protecció i/o

es, acesa, juntament amb l'ICAC, replantejarà
ls quals tingui constància,
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CINQUE.- 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 compliran les
obligacions que li pertoquen en matèria tributària, de seguretat social iriscos
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 garanteix 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" i el "Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre" i la
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 I'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 ies 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
que ha estat aprovat prèviament per acesa,

i

Salut

VUITÈ.- D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu 7/7996, 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,
l'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 ials arqueòlegs que hi hagin participat.

A efectes de garantir una correcta coordinació entre I'ICAC i acesa i per tal

de

tractar amb la deguda confidencialitat els treballs objecte d'aquest conveni, I'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 l'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 l'encapçalament.
Per Autopistas Concesionaria
Española, S,A

âacesa

Per

Institut Català d'Arqueologia Clàssica
IEIIEIIEI
Ehb
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ANNEX NÚM.
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It ACq
ln¡tltut Català

d'Arqueolo gle Glà

¡¡lca

Pressupost
ACESA- ABERTIS

Pressupostnúm.:

10113

Data: 28-05-2013

Codi:319.0009.1/c034.94

A la atenció del Sr. Ferrer
Av. Parc logístic, 128
08040 - Barcelona
C.l.F: A-62890827

Pressupost corresponent al projecte de remodelació de I'autopista AP-7 i l'enllaç amb
la N-ll per a la realització de les següents actuacions:

-

Excavació i seguiment arqueològic (Fase
"Camps de Mas Vidal"

-

Delimitació arqueològica (Fase ll) deljaciment arqueològic "Mas dels Frares"

Delimitació arqueològica (Fase

lll i lV)

del jaciment arqueològic de

ll) del jaciment Arqueològic "

Camps de

l'Hospital"

Base imposable

IVA
TOTAL DEL PRESSUPOST:
21o/o

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.
Pl d'enRovellat,s/n,43003Tarragona.Telèfo\977249133.Fax9'l122440l.rvwvicac.cat.info@icaccat.CIF$4300033-J

95.668,05€
20.090,29€
115.758

ts ¡Lt¡bbb

I,CACq
ln¡litut
C¡talà

d'Arquoologia Glà¡¡ica

pREssuposr

ESTTMATTU

cLoBAL DELS TREBALLS AReuEor-Òcrcs

A L'ENLLAç DE LA AP7 AMB LA NII
24 de maig de 2013

Codi'. 21.77

Delimitació, excavació iseguiment arqueològic (Fase ll, lll i lV)d'una extensió estimada de 18.500 m2
on es troben estructures diverses. L'estimació de l'actuació arqueològica és la següent:
Nom del jaciment o sector

Observacions
L'actuació és Ia continuació d'unes
excavacions ja realitzades
anterlorment
Cal delimltar el volum de les restes

Camps de Mas Vidal
Mas dels frares

Cal delimitar el volum de les restes

Camps de I'Hospital

a

*El grau d'incertesa del volum de les restes arqueolÒgiques impedeix concretar el cost d'unes possibles excavacions
arqueològiques posteriors

*Fases: ll delimitació, lll excavació, lV seguìment

L'actuació en els diferents sectors s'executarà successivament, un darrera I'altre, i no simultàniament
Durant la intervenció es farà el seguiment arqueològic de les obres que es duguin a terme en el sector.
Si el ritme del seguiment de l'obra ho requereix, és contractaran més arqueòlegs, previ acord amb la part
contractant.
Un cop finalitzada la intervenció també es clourà el seguiment arqueològic. En cas de ser necessari
continuar amb el seguimentes contractarà específicament.
L'equip i les despeses s'adequaran a les feines reals de la intervenció.

PRESSUPOST
"/6

DESPESES
FASE 3

aplica.

Over
eco. head

Dt1

1.2. Desplaçaments direcció

D/230 0001

.3. Coordinador intervenció

1.4. Desplaçaments de la coordinació
1

5

unitat

hores

TOTAL

i4: enllaç AP7-Nll

1.1. Cost Marta Prevosti (cosVhora)

1

Parcial

Despeses de seguretat i salut

Subtotal

2.210,40

13

55,

0,1 00

400,000

1

13

70,

0,025

400,000

700 0c

D1227.0089 2

13

30,

0,225

400,000

2700,00

Dt227.0089 2

13

70,

0,025

400,000

700 00

Dt227.0089.2

13

0,

1,00

400,00

20,0c

1.840.0C

6.330,40

FASE 3 i 4: Jaciment de Camps de Mas Vidal
Arqueòleg director

D1227.0089.2

13

23,00

1,

80,00

lnforme imemòria

Dt227.0085.2

13

9,20

1,

80,00

/ ób.uL

ArqueÖlegs (excavació i seguiment)

Dt227.0089.2

13

20,00

1,

80,00

1.600,00

auxiliars d'excavació

Dt227.0089.2

l3

15,00

4,

80,00

4.800,00

Màquina retroexcavadora (previsió)

Dt227.0089.2

13

33,00

1,

50,00

1.650.00

Seguretat i salut

Dt227.0089.2

13

250,00

1,

1,00

250,0c

13

96,77

20,

1,00

1.935,4C

Topografia i dibuix arqueolÒgic (inclou treball de gabine DruDG

Subtotal

12.811,40

FASE 2: Jaciment del Mas dels frares
Arqueòleg director

D1227.0089 2

13

1

I 60,

lnforme imemòria

D1227 0089.2

13

o

1

'160,

20

1

1

ArqueÒlegs (excavació

seguìment)

D1227.0089.2

IJ

auxiliars d'excavació

Dt227.0089.2

13

Màquina retroexcavadora (previsió)

Dt227.0089.2

13

33,00

Seguretat isalut

Dt227.0089.2

13

280,32

DruDG

13

Arqueòleg director

Dt227 0089.2

lnforme i memòria

D1227.0089.2

Arqueòlegs (excavació i seguiment)

i

60,

160,00
1

160,00

1

1,00

2.313,44

1,00

1,00

13

23,00

1,00

160,00

13

9,20

1,

160,00

D1227.0089.2

13

20,00

1

1

60,

auxiliars d'excavació

D1227.0089.2

IJ

15,00

h

1

60,

Màquina retroexcavadora (previsió)

D1227.0089.2

IJ

33,00

1,

1

60,

Seguretat i salut

Dt227.0089.2

13

280,32

1,

1,

Topografìa i dibuix arqueolÒgic (inclou treball de

DruDG

13

2.313,44

1,

1,

Topografìa i dibuix arqueològic (inclou treball de

g

2 313,44

Subtotal
FASE 2: Gamps de l'Hospital

Subtotal
Subtotal intervenció

30.625,

80.393,32

Overhead arqueo.13%

Subtotal

DETALL DEL PRESSUPOST
Pressupost d'execució material
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost d'execució del contracte

21% tVA
TOTAL

PRESSUPOST:

10451,1
10.451 ,13

80.393,32
10.451,13

4.823,60
95.668,05
20.090,29
115.758.34

10.451,1

¡l- ¡È¡Lr
bbb

ItcAcÐ
G¡fd¡
lnrlhul

d'Arçroologb

Gllrrlcr

Pressupost

Pressupost

núm.:

14113

Data: 05-09-2013
Codi:

319.0009.1/G034.94

ACESA - ABERTIS
A la atenció del Sr. Ferrer
Av' Parc logístic, 128
08040 - Barcelona
C.l.F: A-6'2890827

Pressupost per I'excavació arqueològica (Fase lll) del jaciment arqueològic de "Mas
dels Frares", de l'enllaç AP-7 amb la Nll.

Base

imposable

IVA

| 124.912,79€

I 26 231
TOTAL DEL PRESSUPOST: 151.'l

21o/o

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.

Pl d'enRovellat,s/n,43003Tuagona.Telèfon97'1249133.F^x9172244Ol.rnwv.icac.cat.info@icaccat.CIFS-4300033-J

Pressupost vàlid durant 3 mesos.

IL'LIL
bbl-

ICACÐ
G¡l¡là
ln¡t¡tut

d'Arqi¡oologh Gll¡¡lce

PRESSUPOST ESTIMATIU GLOBAL DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS
A L'ENLLAç DE LA AP7 AMB LA NII
4 de setembre de

2013

Codit

Nom del jaciment o sector

21 .77

Grau d'incertesa

Vlas dels frares

Fase *

Observacions
L'actuaciô és la continuació de les delimitac¡ons
acabades de realitzâr

baìx

'Fases: ll delimitació, lll excavació, lV seguiment

Durant la intervenció es farà el seguiment arqueològic de les obres que es duguin a terme en el sector.
Si el ritme del seguiment de I'obra ho requereix, és contractaran més arqueòlegs, previ acord amb la part contractant.
Es preveu I'excavació arqueològica de 165 estructures
PRESSUPOST
Overh

aplica. eco.

DESPESES

eed

Parcial

unitat

hores

TOTAL

:ASE 3 ¡ 4: enllaç AP7-Nll
1

1

Cost Marta Prevosti lcost/hora)

D/1

1

2

Desplaçaments direcció

D/230 0001

1

1 8.5671

3

55.2(

0.10(

336.00C

3

70 0(

0,02t

336,00C

588,0(

30,0(

o,22f

336.00C

2 268.0(

1.3 Coordinador ¡ntervenció

Dt227 0089 2

I4

Desplaçaments de la coordinació

D1227 0089 2

70 0(

0,02t

336,00C

588 0(

Despeses de seguretal i salut

Dt227 0089.2

ó

00!

10(

336,0C

16 8(

\roueòleo director

Dt227 0089 2

ó

23,01

'I 0(

336,0C

7.728.O(

nforme i memÒria

)t227 0089 2

3

9.21

lof

336.0(

\roueòleos lexcavació i seouiment)

)t227 0089 2

2,0(

336,0(

1

ruxiliars d'excavació

)t227 0089 2

3

20,0(
't5 0(

12.0(

336.0(

60.480.0(

Jlàquina relroexcavadora (prev¡sió)

)1227 00a9 2

33,0(

10(

120 0(

3.960,0(

ieouretat i salul

)t227 0089 2

886.9S

1.0(

10(

886.9f

loooqrafia i d¡buix arqueolòqic (inclou treball de qabinet)

)/UDG

61,0(

'165,0(

10t

10 065,0(

3 645.9Í

10(

10(

13 645,9:

5

subtotal

5,317,54

FASE 3: Jaciment de Mas dels frares

Subtotal
Subtotal

intervenció

)verhead arqueo

1

13.645,9Í

I18.614.6t

118.614,66

DETALL DEL PRESSUPOST
Pressuoost d'execució material
(1

3%)

Benefici industr¡al (6%)
¡ressupost d'execució del contracte

21%tVA
TOTAL

'104.968,7í

1

TOTAL

PRESSUPOST:

3 440,0(

99.651,1

37o

Subtotal

Desoeses qenerals

J

3.091,2(

104.968.73
13.645,93
6.298,12
'124.912.79

26.23't.69
151.144,47

