
ADDENDA AL CONVENT DE COL.LABORACIO ENTRE ACESA I L'ICAC
pER A L'EXEcucró oes TREBALLS D'oBERTURA EN ExrENsró (rnse
3A) DE LEs Ànees D'EXpEcrATrvA AReuEolòcrcn EN RELAcTó n
L¡s oenEs D'AMpuncró DE L'AUToprsrA Ap-7
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Barcelona , 25 de març de 2009

REUNITS

D'una pârt, 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, 12-20 de
Barcelona i CIF A-62890827,

I de l'altra, la Dra, Isabel Rodà de Llanza, directora de I'INSTITUT CATALA
D'ARQUEOLOGIA C$SSICA, d'ara en endavant ICAC, que té 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 I'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 I'ICAC va realitzar, en base a una addenda de data t7 de febrer de
2009 al Conveni signat entre aquest Institut i acesa, la delimitació
arqueològica en una segona fase,

IIL- Que l'avenç dels treballs, ha requerit d'una tercera fase d'obertura en
extensió de diferents àrees d'expectativa arqueològica dels terrenys afectats
pels futurs enllaços de I'autopista AP-7 a Vilafranca Nord i Vilafranca Centre.

IV.- Que atesa la voluntat d'acesa d'encomanar les tasques abans
esmentades a l'ICAC i d'aquest d'acceptar-les es van iniciar el passat dia 16
de març de 2009, data a la qual les parts acorden retrotraure els efectes
d'aquesta addenda i
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CONVEN EN

PRIMER.- Que l'ICAC portarà a terme les tasques de obertura en extensió
amb màquina retroexcavadora i delimitació de les estructures arqueològiques
als enllaços de Vilafranca Nord i Centre corresponents a la Fase 3A 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 3A és de CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-
CINC EUROS AMB DOS CÈrulUS (57.985,02 €) IVA inclòs, d',acord amb el
pressupost aportat per I'ICAC que s'adjunta com Annex 1.

L'esmentat import es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte
bancari que designi I'ICAC a la presentació a acesa de l'informe resultant
dels treballs encarregats, una vegada finalitzats la totalitat d'aquests.

La corresponent factura emesa per I'ICAC sera pagadora a 30 dies de la data
de la seva recepció a les oficines d'acesa,

TERCER.- Les tasques encomanades inclouen:
. Redacció de I'informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de

sol'licitar el permís corresponent de la Direcció General del Patrimoni
Cultural.

. Sol.licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General
del Patrimoni Cultural,

. L'excavació decapant del sediment agrícola dipositat damunt del nivell
geològic,

. 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,

. 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,

QUART.- El termini màxim d'execució dels treballs de la Fase 3A serà de 15
dies per cadascun dels enllaços, un cop siguin les finques ocupables, Com a

molt tard els treballs hauran d'estar totalment finalitzats el proper 30 d'abril
de 2009,

Als efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs a realitzar i les
obres, acesa i l'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 corn
privada que donin accés a finques llindants, operatius, de tal forrna
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, juntament amb l'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 compliran les obligacions que li pertoquen en matèria
tributària ide seguretat social iriscos laborals amb sencera indemnitat
d'acesa.

SISÈ.- L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei
3L/L995 de "Prevención de Riesgos Laborales" iel "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 ha aportat el Pla de Seguretat i

Salut que ha estat aprovat prèviament per acesa,

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 cobeftura suficient per a fer front als possibles danys causats bens i

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

VUITÈ.- D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu L/L996, de 12
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel'lectual i

altres normes jurídiques relacionades, els resultats científics de les activitats
arqueològiques realitzades en el marc d'aquest Conveni, així com el conjunt
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documental de tota mena produÏt en les esmentades activitats, son propietat
d'acesa,

Arribat el moment, ambdues pafts signants d'aquest conveni prendran les
mesures necessàries per a la difusió dels resultats científics del projecte, No
obstant això, acesa autoritza a I'ICAC a gestionar, utilitzar i publicar, si ho
creu convenient, 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 i acesa i per 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 l'altre a donar per resolt els Conveni i les seves addendes.

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 itribunals 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.

[-s .Lot

Director General
Autopistas Concesionaria Española, S.A.

Isabel Rodà de Llanza
Directora
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

îGiménez Sevilla
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ICACÐ
lnstitut Gatalà
d'Arqueologia Glàssica

Pressupost relatiu al "Proyecto de trazado: Remodelación de los enlaces de
Reus, Tarragona, Vilas e c a/ S alou, Altafu \lalTorre demb arra, Vi lafranc a
Norte, Vilafranca Sur, Vilafranca Centro, Sant Sadurní y Gelida parala

implantación de peaje en sistema cerrado".

FASE 3A

PRE S SUP O ST D' INTERVENCIÓ AROUE OT-, Ò CTC¿. PREVENTIVA

OBERTURA EN EXTENSIO AMB MAQUINA RETROEXCAVADORA I
DELIMITACIÓ DE LES ESTRUCTTIRES ARQUEOLOGIQUES ALS

ENLLAÇOS DE VILAFRANCA NORD I VILAF'RANCA CENTRE
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Aquesta fase d'intervenció arqueològica als enllaços de Vilafranca nord i Vilafranca

centre de I'Autopista AP-7 té com a objectiu l'obertura en extensió dels diferents àrees

d'expectativa arqueològica generats a partir de la prospecció superficial del teneny

(Fase 1) i de la prospecció mecànica (Fase 2).

Aquesta nova intervenció, seguint el projecte general presentat al començament de les

obres, quedaria inserida dins la Fase 3. Ara bé, com a conseqüència de la complexitat de

les tasques a rcalitzar s'ha considerat oportú denominar les tasques que ara es

pressuposten com a Fase 34.

Aquesta Fase 3A pretén realitzar una intervenció en extensió, decapant el sediment

agrícola dipositat al damunt del nivell geològic. D'aquesta manera quedaran a la vista

les estructures antròpiques objecte d'excavació en extensió.

El sediment generat del decapatge dels terrenys quedarà dins del mateix espai per a

esser, si s'escau, reutilitzades en fases posteriors de caràcter arqueològic o per cobrir les

necessitats generals de l'obra.

Les possibles estructures que apareguin durant aquesta fase dels treballs quedaran a la

vista, en plarÍa, topografiades i dibuixades. Una vegada finalitzada aquesta fase 34, i

com a fase 38, es procedirà a realitzar un nou pressupost d'excavació per tal d'excavar

en extensió les restes aparegudes.

Exlu.ç Vrumn¡,NCA NoRn

El present pressupost inclou:

- Redacció de l' informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol'licitar el permís

corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
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- Sol'licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural.

- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.

- Registre i dibuix informatitzat de les restes estructurals.

- Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts

- Documentació fotogràfica.

- Lliuramentde l'informe preceptiu al Servei 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.

Aquest pressupost no inclou:

- Amb caràcter general, cap feina no esmentada expressament.

Enlr.lç Vrr,arruNcA CENTRE

El present pressupost inclou:

- Redacció de l' "informe i projecte d'intervenció arqueològica per tal de sol.licitar el permís

corresponent de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

- Sol'licitud del permís d'excavació arqueològica a la Direcció General del Patrimoni Cultural.

- Direcció dels treballs de seguiment arqueològic.

- Registre i dibuix informatitzat de les restes estructurals.

( - Realització de la memòria científica i estudi dels materials apareguts

- Documentació fotogràfica.

- Lliurament de l'informe preceptiu al Servei d'arqueologia en un temps màxim de 10 dies una

vegada finali2ats 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.

)J
j ¡ Aquest pressupost no inclou:

-' ' - Amb caràcter general, cap feina no esmentada expressament.
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TCAGÐ
lnstitut Català
d'Arqueologia Glàssica

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

info@icac.net - www.icac.net
CIF: S-4300033-J

Pressupost núm.:
Data:
Godi:

ACESA _ ABERTIS
A la atenció del Sr. Antoni EsPañol

Av. Parc logístic, 128
08040 - Barcelona
G.l.F: A-62890827

Pressupost

01/09
1310312009
314 1G034.94

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 3A DEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7,
RAMAL SUD.

Aquest pressupost contempla la intervenciÓ arqueològica
preventiva dels enllaços de Vilafranca Nord iVilafranca Centre

¿3.09.01

49.987,09

Base: 49.987,09 €
16% IVA: 7.997,93 €

Total Pressupost 57.985.02 €

Plaça Rovellat, s/n
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Tel.t 977 24 91 93

Faxt 977 22 44 01

inf o@¡cac.net - ww.¡cac.net

t vàlid durant 3 mesos


