
ADDENDA AL coNvENr DE coL.LABoRAcró enrne AcEsA r L'rcAc
pER A L'EXEcucró oets TREBALLS D'oBERTURA EN ExrElr¡sró (FAsE
38) DE les ÀneEs D'ExpEcrATrvA AReuEo¡-òcrce EN RELAcTó a
LEs oBREs D'AMpuncró DE L'AUToprsrA Ap-7

Barcelona , t7 d'agost de 2009

REUNITS

D'una pêrt, el Sr, Josep Lluís Giménez Sevilla, director general
d'AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A, (Unipersonal), d'ara en
endavant acesa, amb domicili social a l'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'ARQUEOLOGIA CßSSICA, 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 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 I'ICAC va realitzar, en base a una addenda de data 17 de febrer de
2009 al Conveni signat entre aquest Institut i acesa, la delimitació
arqueològica en una segona fase.

III.- Que tanmateix, per addenda de 25 de març de 2009 I'ICAC va realitzar
la fase 3-A d'obeftura en extensió de diferents àrees d'expectativa
arqueològica dels terrenys afectats pels futurs enllaços de l'autopista AP-7 a

Vilafranca Nord i Vilafranca Centre.

IV.- Que I'avenç dels treballs, ha requerit d'una tercera fase B d'excavació
arqueològica de les estructures dels jaciments de la Serreta i de Cinc Ponts
als enllaços de Vilafranca Centre i nord, respectivament,



V.- 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 1 de
juny de 2009, data a la qual les parts acorden retrotraure els efectes
d'aquesta addenda i

CONVEN EN

PRIMER.- Que I'ICAC portarà a terme les tasques d'excavació arqueològica
de les estructures dels jaciments de la Serreta i de Cinc Ponts als enllaços
de Vilafranca Centre i nord, respectivament, corresponents a la Fase 3-B
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 3-B és de DOS-CENTS NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS (292.388,10 €) 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 en dos terminis:

. Un 50o/o a la signatura de la present Addenda

. El restant 50% a la presentació a ACESA de l'informe resultant dels
treballs encarregats, una vegada finalitzats la totalitat d'aquests.

TERCER.- Les tasques encomanades inclouen:
. Redacció de l'informe d'afectació de les restes localitzades i projecte

d'intervenció arqueològica per tal de sol.licitar el permís corresponent
de la Direcció General del Patrimoni Cultural per autoritzar-ne el seu
desmuntatge,

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

. L'excavació en extensió de les restes localitzades.

. Anàlisi i estudi concret de les restes i materials recuperats.

. Direcció dels treballs de seguiment arqueològic,

. Registre i dibuix informatitzats de les restes estructurals.

. Realització de la memòria científica a presentar a acesa i al Servei
d'Arqueologia i Paleontologia.

. Documentació fotogràfica.
¡ Lliurament de I'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.

. Gestió conjunta amb la Generalitat de Catalunya pel desmuntatge i

alliberament de la zona objecte de les prospeccions per tal d'obtenir el
permís d'obres,



QUART.- El termini màxim d'execució dels treballs de la Fase 3-B serà de 5
mesos per cadascun dels jaciments. Com a molt tard els treballs hauran
d'estar totalment finalitzats el proper 31 d'octubre 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 forma
que les tasques arqueològiques no dificultin el trànsit per ells,

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
3t/L995 de "Prevención de Riesgos Laborales" i el "Real Decreto t627/97 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 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, l'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/1996, 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
documental de tota mena produìt en les esmentades activitats, son 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, 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 pafticipat.

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.

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'encapçala ment.

Josep
Di al
Autopistas Concesionaria Española, S,A.
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Isabel Rodà de Llanza
Directora
Institut Català d'Arqueologia Clàssica
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ACESA _ ABERTIS
A la atenció del Sr. Antoni EsPañol

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

Pressupost

06/09
28t0512009
314 1G034.94

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 38 DEL

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7,
RAMAL SUD.

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

252.058,71

Base: 252.058,71€
16% IVA: 40.329,39 €

Total Pressupost 292.388.10€
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Pressupost vàlid durant 3 mesos.



PRESSUPOST: Ampliació 3r carriJ AP7 sector sud FASE lll-B (2'1.78)
f 3 de maig de 2009

PRESSUPOST

DESPESES
aplrca.
eco, % Overheat Parclal nombre

uil¡!tt
d'obra hores TOTAL

FASE lllÁ ramal Sud:

nlrarr¡1 .JêñllfÞ ,'ãp 1 o 55,26 10( 1.q 37,5r 2.072,2!

lesDfacamen16 direcdó JJ23O 6 62,U 80( 10{ 1,0( 600.3,

lwdimció exrulÌva )/6ô5 6 31.80 1.0( I,O( 80,0{ 2 544,CX

Subtotal 5.'116,5¡

Jâclfnent la SeÍeta enllac Vilâfrânca Cêntre

)irector de l'excavacló J'NC 3t.80 1.0( 1.0{ s60.0( 30.628.q

Vqueòleq )/665 o 29,15 4fr 1,0r 532.0( €2.03 1.2(

¡àquinâ f ekoexcâvadotâ Jr@c 0 53.00 1C( fo( 1 3,0( 689,0(

[@oerâfa l/6ô5 o 399,ô2 1fr l.{x 1.0( 399.ôi

)êsoesés dê sêouretaI I sâlut l/665 6 '1.640.37 't.0( IH lü L840,31

loordinacló desludis I analiiloues )/665 6 3.180,00 1,q 1.0( ,tx 3.180.ü

:âtudl c€rÞolöolc J'W 6 106.00 44.q 1.0( 1,q 4_664 0(

:stud¡ anlracotÖglc D/665 6 12,72 44,CX '1,0( .0( ó59,6(

:stud¡ de tecnologla ìiilc€ D/6ô5 6 't0.t9 260.fx 10( u 2.ô4S.4(

:stúd¡ t âc€olðgic D/ôô5 6 10,19 260,q l0( $ 2.649.4(

:studl snlopològìc dinhumacJons D/645 6 424.æ t0.0f 10f '1,0( 4 240 0{

:studi palnofògic D/665 6 95,,{0 25,q f0{ 0{ 2.385.0(

Etudl ds tjpoþgla c€.åmf€ D/685 o 63,60 440 f0{ 0( 2.?88,4r

:studi aroueofaunlstic D/ô8s 6 128,68 4/t 00 1tr 5.573.9i

:studi de fitöits D/665 o 60.22 ¡14,00 ,0( f0( 2.849,6€

\nàl¡sl micjoespaciâl i rnesoespae'al )/665 o 18,17 44,00 0( tc[ 2.1 19.4t

)alaclons radiffi rbòniou6s )/665 o 198,20 10,00 ,00 lc{ 4_982 fi
Estudi arqileometal-fúr0ic I mineralòû'E l/665 o ? 420,75 f ,00 ,00 lc{ 2.420.74

Subtotal 136.159.81

JaclmÈnt do Clnc Ponts €nllâc Vllafranca Nord

DÌrec{or de lexc€vació Di0ô5 6 31,80 t-(x ffl æ'1,0( 6.391.8(

{raueðleq D/605 o 29.15 4.(x 1.0( 201,0( 23-436,6(

Vàoulna fêlroexcâvadora J'N 53,H) 1CX 3ß fr 1_908.q

foDooGna t¡ÐÐ 1.007.@ .0( 1,q 't,0( f.007,0t

nformes lmemòria )/665 6 3. I95,20 101 1.0( 3.195.2C

)esDeses d6 seaurelat i salut )/665 6 '1.604.20 10( 10( t.664,2(
-sludi cårÞolôslô I sedimêntdòslc )/ô65 6 106.00 ?3ü f0( 1.0( 2.438.tr

:sludi anlrâcolòolc )/6ô5 6 12.72 71.0( f.0( 1C{ 90:1,1i

:sludi de tecnolÖolâ líticå J¡OOC 6 10 19 315,0( 10t 1.ü 3.209.8¡

Esludi lraceològÍc J/NC o 10 f9 315.q 10( I,q 3.209,8¡

Estúdi antoÞolòqlc dinhumadons )/ô65 424,00 13 0( 1,0( 10( 5.512.0{

Estúdi pålinològlc D/665 6 95 40 16 0( iq 1U 1.526.41

:sludi de tiÞologla cêfàml6 Df66s o æ,60 27,s 1,0( 1.717.21

istudi troueofâuôlslic o/ôô5 I 26.68 20.û L(X 1C( 2 533.6{

isludi de fitòlils D/ôô5 6 6{¡,22 36,0( 't.0( 1q 2.1 67.9:

D/665 o 49,1t7 40.0t 1,ü t0{ t.â26.8(

Dalacions rediffi rbònloues )/ô65 498,20 9,0( t0{ 1.0( 1.483,8(

Estudi de restes metellúmlaues )i6e5 6 132,25 25.ü 10{ 1tx 3 306,2¡

)VERIIEAO 60/Ë 12.708,04 t,q I,q 1& 12.7æ.&

subtotal 12.708,8,

rOIAL 221.522.88 221.522,81

)ETALL DE LA FACTURA:
)tessuDost execudô material 211-814,O¿

)VERHEAD 6% 12.709,81

)€soeses GeÍerais I B.l. 13% ll,0éc, Þi

lase impmible 252.058,7(
'lô% rvA 40.329,3ç

TOTAL A FAGTURARI 292,388,1(




