CONVENI DE COL.LABORACIó ENTRE ACESA

I L'ICAC PEL SEGUIMENT

AReuEolòcrc DEL PRoJEcTE DE REHABTI¡racró DE L'ENToRN
DE LA PEDRERA oe¡- uÈool.

NATURAL

Barcelona, 1 de març de 2011
REUNITS

D'una part, el Sr. José Miguel Camacho Diaz, Director de la Xarxa AP-2, AP-7
d'AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (Unipersonal), d'ara en endavant
acesa, amb domicili social a l'Avgda, Parc Logístic, I2-2O de Barcelona i CIF A62.890.827,

I de l'altra, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de l'INSTITUT CATALA
D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA, d'ara en endavant ICAC, que
Rovellat s/n de Tarragona i CIF S-4.300.033-1.

té la seu a la plaça

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar iobligarse i, per tant, per subscriure el present conveni i, en virtut d'això,
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Que acesa és titular de la concessió de I'autopista AP-7 La Jonquera-Salou,
on es troba la Cantera romana del Mèdol, i que en juliol de 2010 va patir un
incendi que va cremar l'entorn vegetal.

IL

Que ICAC, és un consorci públic que ha estat creat per desenvolupar la
recerca, la formació avançada i la difusió en el camp de I'arqueologia
clàssica ien aquest sentit disposa de la qualificació iexperiència necessària
per a fer les tasques de seguiment arqueològic del Projecte de Rehabilitació
de I'entorn natural de la pedrera del Mèdol.
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Que acesa té la voluntat d'encomanar les tasques de seguiment arqueològic
abans esmentades a I'ICAC, i aquest està interessat en acceptar l'encàrrec,

Per

tot l'exposat, ambdues

parts acorden subscriure

el present

conveni

de

col.laboració d'acord amb als següents
PACTES

Primer,- Acceptant l'encàrrec d'acesa, I'ICAC portarà a terme les tasques de
seguiment arqueològic de l'esmentat Projecte, incloent la gestió de permisos, el
projecte arqueològic, el treball de camp (60 hores) i I'elaboració dels informes
corresponents.

Segon.- El preu a abonar per part d'acesa a I'ICAC per l'execució dels treballs
detallats a la clàusula Primera és per. un total de DOS MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-CINC EUROS AMB QUINCE CENTIMS (2.495,O4:€) (IVA no inclòs),
d'acord amb el pressupost aportat per I'ICAC que s'adjunta com Annexa núm. 1,

Tercer.- acesa farà efectiu I'import resultant d'aplicar els preus unitaris establerts
en l'Oferta del PROVEÏOOR als treballs efectuats, mitjançant factures sobre els
esmentats treballs, en les quals es farà constar la referència 4500079A42.
Les factures s'hauran d'emetre a nom d'acesa, i seran pagades per transferència
els de pagament 12 i 26 següents, a partir de la data de registre d'entrada en el
"Departament de Comptes a Pagar" de Serviabertis, S.L. Avinguda Parc Logístic,
t2-2O 08040 de Barcelona, empresa encarregada de la gestió de la facturació

d'acesa.

Quart.- 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 conveni. Especialment complirà les obligacions
que li pertoquen en matèria tributària, de seguretat social i riscos laborals amb
sencera indemnitat d'acesa.

Així mateix l'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil amb
cobertura suficient per a fer front a possibles danys causats a tercer amb motiu de
l'execució dels treballs,

Cinquè.- 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.

Sisè.- Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les obligacions
establertes en aquest conveni, L'incompliment d'un part donarà dret a l'altre a
donar per resolt el present conveni.

Setè.- 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 de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre
fur que els pogués correspondre.

Vuitè.- De conformitat amb la Llei Orgànica 75/1999 de 13 de desembre

de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que amb motiu de la signatura
del present conveni, les dades de caràcter persona de les persones que signen són
inclosos en un fitxer propietat de acesa amb tal de gestionar el Conveni,
autoritzant-se el tractament de les dades en els termes indicats. En qualsevol

moment,

el signant

podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel'lació

i

oposició d'aquestes dades, dirigint-se al domicili del responsable del fitxer d'acesa,
Avinguda del Parc Logístic, 72 - 20,08040 de Barcelona (Ref. Dades Personals)

I en prova de co

tat, les parts signen a un sol efecte el present conveni per

quadruplicat ex

en lloc i data assenyalats a I'encapçalament.

lc-r?\- ,
Isabel R
Directora
I

Di'reetor
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Institut Català d'Arqueologia

Clàssica

Refo 7O76-77O242-OO

ANNEXA NUM.

1
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ACç

ln¡titut Gatalà

d'Ârqueologla Clàs¡ica

Pressupost

Pressupost

núm.:

Data:

03/11
1010212011

Codi: 319.0009.1

ACESA - ABERTIS
Av. Parc logístic, 128
08040 - Barcelona
C.l.F: A-62890827

Pressupost per al seguiment arqueològic del "Projecte de Rehabilitació de
l'entorn natural de la pedrera del Mèdol". lnclou la gestiÓ de permisos, el
projecte arqueològic, el treball de camp (60 hores) i l'elaboració dels informes
corresponents.

2.495,04€
Pressuoost execució
0,00 €
Benefìci industrial
2.495,04€
Base imposable
449,11€
18% tVA
2.9M,15€
TOTAL DEL PRESSUPOST:

En cas que se superi en un 10% del treball de camp, es comunicarà a la propietat per tal
d'ajustar el pressupost. D'igual manera es procedirà en cas contrari.

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.
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