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ADDENDA AL coNvENr DE coL.LABoRAcró enrRe AcEsA r L'rcAc
pER A L'ExEcucró oes TREBALLs D'ExcAvncró AReuEolòcrcn oe
LES ESTRUCTURES DETECTADES A LA FASE 4 DE CONTROL DE LES
oBREs D'AMpLrncró DE L'AUToprsrA Ap-z.

Barcelona, 28 de desembre 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 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'ARQUEOLOGIA CLASSICA, 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

L- 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 il'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 ha realitzat, en base a una diverses addendes al Conveni
signat entre aquest Institut i acesa, la delimitació arqueològica en una
segona fase, l'obeftura en extensió de diferents àrees d'expectativa
arqueològica i el control del moviment de terres, en una fase quatre, als
futurs enllaços de l'autopista AP-7 a Vilafranca Nord i Vilafranca Centre.

III.- Que la troballa durant la fase quatre de determinades estructures, ha
requerit d'una Intervenció arqueològica preventiva durant la quarta fase
d'excavació arqueològica dels terrenys afectats per les obres,

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 28
de desembre de 2009, data a la qual les parts acorden retrotraure els efectes
d'aquesta addenda i
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CONVEN EN

PRIMER.- Que I'ICAC portarà a terme les tasques d'excavació
arqueològica preventiva dins Ia Fase 4 de les estructures arqueològiques
als enllaços de Vilafranca Nord iCentre corresponents, que s'ajustaran als
requeriments en fase d'aprovació dels corresponents projectes, de la Direcció
del Patrimoni Cultural, del Depaftament de Cutura i Mitjans de Comunicació.

SEGON.- Que el preu a abonar per part d'acesa a I'ICAC per les despeses de
personal en l'execució dels treballs d'excavació arqueològica dins la Fase 4 és
de:

. Direcció de l'excavació, informes i memòria: 337,t6 €/dia.
o Despeses de coordinació general, seguretat i salut: 73,0t €/dia.
. Tarifa arqueòleg:32,65 €/hora.
o Tarifa auxiliar d'arqueologia: 22,56€/hora.

Totes les quantitats IVA exclòs.

Els esmentats imports es faran efectius mitjançant transferència bancària al
compte bancari que designi I'ICAC contra factura mensual, juntament amb
una relació valorada de jornades per enllaç i número de jornades.

Les corresponents factures emeses per I'ICAC seran pagadores a 90 dies de
la data de la seva recepció a les oficines d'acesa.

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

sol.licitar el permís corresponent de la Direcció General del Patrimoni
Cu ltura l.

. 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 d'excavació arqueològica
preventiva dins la Fase 4 serà de dos mesos per ambdós enllaços. Com a

molt tard els treballs hauran d'estar totalment finalitzats el proper 28 de
febrer de 2010.
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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 com
privada que donin accés a finques llindants, operatius, de tal forma
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'identifica r
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, iuntament amb l'ICAC,
replantejarà els serveis situats a la zona dels quals tingui constància,

CINQUÈ.- L'ICAC es compromet a donar compliment al que disposa la Llei
3L/I995 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 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 apoftat el Pla de Seguretat i

Salut que ha estat aprovat prèviament per acesa.

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

SETÈ.- 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.

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.- D'acord amb allò establert al Reial Decret Legislatiu L/L996, de t2
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel'lectual, 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, son propietat d'acesa

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 la gestió,
utilització o publicació, l'ICAC es compromet a fer constar que els treballs van
ser executats per encàrrec d'acesa.

Tanmateix, la cessió per paft de l'ICAC, de I'us dels resultats científics de les
activitats dutes a terme en el marc d'aquest conveni, a les empreses
d'arqueologia o als arqueòlegs que han participat, haurà de ésser autoritzada
per acesa.

NOVÈ.- Ambdues parts es comprometen a complir estrictament les
obligacions establertes 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 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'encapçala ment,

Autopistas Concesionaria Española, S.A,

ls /-tL

Isabel Rodà de
Directora
Institut Català
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d'Arqueologia Clàssíca

Llanza

d'Arqueologia Clàssica
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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. Armengol

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

Pressupost

22t12t2009
314 tG034.94

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE 4 AMB INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒCrCn PREVENTIVA DELS ENLLAçOS DE VILAFRANCA CENTRE I

NORD DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'AUTOPISTA AP7, RAMAL SUD

Aquest pressupost correspon a I'excavació arqueològica de les estructures detectades
en el control de les obres de remodelació dels enllaços de l'autopista AP-7 de
Vilafranca centre i nord.

Atès que la feina a fer no es pot delimitar a priori, s'ha optat per presentar un
pressupost integrat per:

-Despeses generals per dia de treball, indistintament al nombre d'estructures a

excavar, que inclouen:
-direcció de l'excavació, informes i memòria 337,16 €/dia
-despeses de coordinació general, seguretat i salut: 73,01 €ldia

-Tarifes individuals a aplicar segons les necessitats de l'excavació (mínim 4 h per dia i

persona):
{arifa d'arqueòleg: 32,65 €/hora
-tarifa auxiliar d'arqueologia 22,56 €/hora

El nombre de jornades de treball i de participants dependrà de les estructures
arqueològiques que calgui excavar. Les analítiques que caldrà realitzar es
pressupostaran a banda un cop s'hagi determinat quines cal dur a terme.

A l'hora de facturar caldrà sumar, a les despeses realitzades, els beneficis industrials
(13Vo) i l'lVA aplicable.

Aquest pressupost té una validesa de 3 mesos.
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PRESSUPOST: ENLLAÇOS DE MLAFRANCA CENTRE I NORD

Ampliació 3r carril AP7 sector Sud Fase 4 excavació d'estluctures

l--cod-ilzTT--l

ESPECIFICACIONS ACLARATÒRIES:
Fase l: prospecció supeúcial arqueològica

l¡tilnø dataT rr;r"4r-l

Fase ll:dellimitació dels jaciments arqeuològics inventariats i localizats en la fase anterior

Fase lll: excavació arqueològica
Fase lV: confol i seguiment arquològic dels moviments de terres

Fase V: difusió

PRESSUPOST

DESPESES
rplica
¡co. /o Over heac Parcial nomDf e

un¡tat
d'obra hores TOTAL

Doc,
Comp, n.:

JesÞeses qenerals Þer d¡a

)ost dtreccro )/1 0.05c 1,0( 80( 22 1(

)oordinacró )tt)1 7 6 30,0( o 112 10( 80 26 88

)esÞlacaments de la coordinació )t227 7 6 42,04 0,0'13 10( 80( 42C

)espeses de sequret¿t ¡ salut )t227 7 6 1,5C 1,00 10( 80( 12.0C

Subtotal 65,1f

)verhead d'inter Arqu 6o,6 782 10 100 10( 782

Subtotal 7,81

fOTAL 73,0'r 73 01

PRESSUPOST

DESPESES
aplica
eco. % Over head Pârc¡al nombre

un¡tat
d'obra hores TOTAL

Doc.
Comp. n.:

lesÞess detallades

D¡rector de I'excavació )t227 7 6 31 8( 10( '1 0c 800 254.40

lnformes ¡memòr¡a )t227 7 6 5,83 10( 10c 80c 46 64

Subtotal 301.04

SubtolalEeneral 301,04

lverhead d'¡nter Arou 6% 10( 10 10( 36 1

Subtotal 36 12

TOTAL 337,16 337.16

PRESSUPOST

DESPESES
aplica
eco, l/o Over hea( Parcial nombre

un¡tat
d'obra hores TOTAL

Doc.
Comp. n.:

lesÞess delallades

\rqueöleq Dt227 7 6 29 1a 10c 100 100 29 15

Subtotal 29 15

Subtotal oeneral 29.15

Overhead d'inter Arqu 6o,6 35( 10( 10c '1 0c 35

Subtotal 3,5(

IOTAL 32,65 32 65

PRESSUPOST

DESPESES
rplica
tco. /o Over heac Parcial nombre

un¡tat
d'obra hores TOTAL

Doc.
ComD. n.:

)esDess delallades

\uxiliars d'arqueoloqia )1227 7 6 20 14 100 10( '1 0c 20 1t

Subtotal 20,1¿

Subtotal Eeneral 20,14

fverhead d'inter Arou 6% '1 0c 10( 100

Subtolal 2.42

TOTAL 22,56 22.54


