
ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE ACESA I L'ICAC
PER A L'EXECUCIó DELS TREBALLS DE CONTROL I SEGUIMENT
AReuEolòerc DELs MovrMENTs DE TERREs (FAsE 4) A LEs oBREs
D'AMPLIACIO DE L'AUTOPISTA AP-7

Barcelona , L7 de setembre de 2009

REUNITS

D'una pâft, el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, director general
d'AUToPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en
endavant acesa, amb domicili social a I'Avgda. Parc Logístic, L2-20 de
Barcelona i CIF A-62890827,

I de l'altra, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de I'INSTITUT CATALA
D'ARQUEOLOGIACUSSICn,d'ara en endavantICAC, queté la seu a la plaça
Rovellat s/n de Tarragona i CIF S-4300033-J.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i

obligar-se i, per tant, per subscriure la present addenda i, en virtut d'això,

MANIFESTEN

I.- Que en data 25 de juliol de 2008, ien 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 l'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 posteriorment l'ICAC ha realitzat, en base a successives addendes
al Conveni signat entre aquest Institut i acesa, la delimitació arqueològica,
així com l'obertura en extensió i excavació d'estructures, en el seu cas.

III.- Que durant l'execució de les obres d'ampliació de l'autopista AP-7 serà
necessari el control i seguiment arqueològic dels moviments de terres.

IV,- Que atesa la voluntat d'acesa d'encomanar les tasques esmentades a la
manifestació anterior a I'ICAC i d'aquest d'acceptar-les les parts



CONVENEN

PRIMER.- Que I'ICAC portarà a terme les tasques de control i seguiment
arqueològic dels moviments de terres de les zones afectades per les obres
d'ampliació de l'autopista AP-7, ramal nord: trams Maçanet de la Selva -
Fornells de la Selva, Fornells de la Selva - Vilademuls, Vilademuls Figueres i

Figueres - La Jonquera iramal sud: enllaços de Gelida, Vilafranca Nord,
Centre i Sud, Sant Sadurní d'Anoia, Vila-seca/Salou, Tarragona,
Altafulla/Torredembarra i Reus, corresponents a la Fase 4 que s'ajustaran
als requeriments en fase d'aprovació dels corresponents projectes, de la

Direcció del Patrimoni Cultural, del Departament de Cutura i Mitjans de
Comunicació.

SEGON.- Que el preu a abonar per part d'acesa a l'ICAC per l'execució dels
treballs de la Fase 4 serà de QUATRE-CENTS NORANTA TRES MIL EUROS
AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS (493,24 €) IVA inclòs, per dia d'acord amb els
pressupostos apoftats per I'ICAC que s'adjunten com Annex t i 2.

L'esmentat import es farà efectiu mitjançant transferència al compte bancari
que designi l'ICAC contra factures mensuals, juntament amb una relació
valorada de jornades per tram o enllaç i número de jornades.

Les factures s'hauran d'emetre a nom d'acesa i seran pagadores a 90 dies,
dies de pagament t2 i 26 de cada mes, a comptar des de la data d'entrada al
"Departament de Comptes a pagar" de Serviabeftis, S.L., Avinguda del Parc
Logístic t2-20,08040 de Barcelona, empresa encarregada de la facturació
d'acesa.

TERCER.- Les tasques encomanades inclouen:
. Redacció d'una memòria de la intervenció especificant treballs

realitzats i resultats a presentar a acesa i al Servei d'Arqueologia i

Paleontologia.
r 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
cobeftura vegetal.

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

la Direcció General del Patrimoni Cultural
o Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.
. Documentació fotogràfica.
. Lliurament de I'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.

. 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.- La durada i programació de les tasques de control i seguiment del
moviment 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 i les
obres, acesa il'ICAC han pactat el calendari dels treballs concretant dates i

ubicació dels mateixos, L'ICAC haurà d'adaptar les seves tasques als dies i

horaris fixats per acesa d'acord al programa de treballs de les obres.

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 I'activitat objecte del present contracte,
Especialment es compliran les obligacions que li pertoquen en matèria
tributària i de sequretat social i riscos laborals amb sencera indemnitat
d'acesa.

SISÈ.- L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei
3t/t995 de "Prevención de Riesgos Laborales" i el "Real Decreto L627/97 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 I'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 haurà de presentar el Pla de
Seguretat i Salut al contractista principal de les obres que haurà de ser
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut i que es constituirà com annex
del pla de Seguretat i Salut d'aquest últim.

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

Així mateix I'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil
amb cobertura suficient per a fer front als possibles danys causats bens i

instal.lacions o a tercers amb motiu de l'execució dels treballs,

VUITÈ.- L'ICAC es compromet a tractar amb la deguda confidencialitat els
resultats dels treballs encarregats per ACESA, En aquest sentit no podrà fer-
los públics sense l'autorització expressa d'ACESA. En el cas que s'autoritzi
l'esmentada publicació, l'ICAC es compromet a fer constar que els treballs
van ser executats per encàrrec d'ACESA,
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NOVÈ.- Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les
obligacions estableftes en aquest conveni. L'incompliment d'una part donarà
dret a I'altre a donar per resolt els Conveni i les seves addendes.

DESÈ.- Les pafts 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'encapçala ment.

Autopistas Concesionaria Española, S.A.

Isabel Rodà de Llanza
Directora
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

énez Sevilla
Director General
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lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica

Plaça Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Tel.:977 2491 33
Fax'.977 22 44 01
info@icac.net - www. icac.net
CIF: S4300033-J

Pressupost
ACESA - ABERÏIS
A la atenció del Sr. Antoni Español

Pressupost núm.: 04/09
Data: b/05/2009 Av. Parc loglstic, 128

codi: g14 t cog4.g4 08040 - Barcelona
C.l.F: A-62890827

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 4 DEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7,
RAMAL NORD (Trams de Maçanet - Fornells de la Selva,
Fornells de la Selva - Vilademuls, Vilademuls - Figueres i

Figueres - La Jonquera)

Aquest pressupost contempla les depeses per al seguiment i

posterior tractament de les dades arqueològiques obtingudes
en el seguimenl del moviment de terres dels trams
anteriorment indicats. Aquest pressupost per dia de feina 425,28€ldia
inclou el treball de camp, redacció d'informes, memÒria
tècnica, les despeses generals i dietes.

Base: 425,28 €.ldia
16% IVA: 68,03 €/dia

^\ c--t--,L( ¿ I Total Pressupost /dia 493.24 gdia
\_
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P16çâ Fovellal,3/n

43003 Taragom
Tø1.:9?7 2491 33

Fax:977 22 14 O1

lnlo@lcaÊ.nel - wrvv/.¡câc.n€t

Pressuoostvålid durant 3 mesos.



PRESSUPOST: Ampliació 3r carril AP7 eector nord FASE lV (21.78)
22 de setembre de 2009

000

DE ALL DE FAGTLJRACIO:

Cosl brul del Projecte 376,29
Benefici industrial 1.3.%

Base imponible
160/o IVA

48,92.
+25,21

68,03
rOTAL A FACTURAÍ 453,24
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lnst¡tut Català
d'Arqueologia Glàsslca

Plaça Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Tel.:977 24 91 33
Fax:977 22 44 01

lnfo@lcac.net - www, icac.net
CIF:S-4300033-J

Pressupost
ACESA - ABERTIS
A la atenció del Sr. Antoni Español

Pressupost núm.: 11l09
Data: 03/09/2009 glstic' 128

Godi: 314 / c034.94 rcelona
890827

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 4 DEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7,
RAMAL SUD (Enllaços de Gelida, Vilafranca Nord, Vilanfranca
Centre, Vilafranca Sud, Sant Sadurní, Vila-seca/Salou,
Tarragona, Altafulla/Torredembarra i Reus)

Aquest pressupost contempla les depeses per al seguiment i

posterior tractament de les dades arqueològiques obtingudes
en el seguiment del moviment de terres dels enllaços
anteriorment indicat. Aquest pressupost per dia de feina inclou 425,21€.ldia
el treball de camp, redacció d'informes, memòria tècnica, les
despeses generals i dietes.

Base: 425,21€.ldia
16% IVA: 68,03 €/dia

Total Pressupost /dia 493.24 €/dia

l¿-,-,-. r-i

8

ü

Plôça Fovellãt, s/n

43003 Tárragonê

Tol,r 977 24 9l 33

Ftxl 977 22 44 01

¡nfo@ic¿c.nol - wtvv¡-¡cac.net

Pressuoost vålid durant 3 mesos.




