CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE ACESA I L'ICAC PER A
L'ExEcucró DEL TREBALLs DE pRospEccró AReuEolòcrcn
SUPERFICIAL EN RELACIO A DE LES OBRES D'AMPLIACIO
DE L'AUTOPISTA AP.7

Barcelona, 25 de juliol de 2008
REUNITS

D'una pôfr,

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'Av. Parc Logístic, L2-20 de

Barcelona i CIF A-62890827.

I, de I'altra, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de L'INSTITUT
CATALA D'ARQUEOLOGIA CUSSICA, d'ara en endavant ICAC, que

té

la

seu a la plaça Rovellat s/n de Tarragona i CIF 5-4300033-J

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar

i

obligar-se i, per tant, per subscriure el present conveni i, en virtut d'això,
MANIFESTEN

I.
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Que ACESA és titular de la concessió de les autopistes AP-7 la
Jonquera-Salou; AP-2 Molins de Rei-el Papiol; AP-2 AlfajarínMediterráneo; C-33 (A-17) Meridiana-Montmeló; i C-3L/C-32 (A-19)
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Que en compliment del Reial Decret457/2006, de 7 d'abril, ACESA
ha de portar a terme les obres d'ampliació de I'Autopista AP-7, entre
les quals es troba la implantació d'un sistema de peatge tancat a la

mateixa autopista entre Martorell i Vila-seca/Salou, que comporta

)

la

remodelació de la configuració de tots els enllaços d'aquest tram per

a adaptar-los a aquest sistema il'ampliació a tres iquatre carrils del

tram de l'autopista AP-7 entre Maçanet i la Jonquera que també
compofta la construcció dels nous enllaços de Vilademuls, Sant
Gregori

III.

i

Fornells de la Selva,

Que la Direcció del Patrimoni Cultural del departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, en la fase d'aprovació dels corresponents

projectes públics esmentats, va informar considerant necessària la
realització de prospeccions superficials arqueològiques a les zones de
les obres que indicava en els seus informes,

IV.

Que, per la seva part, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
és un consorci públic que ha estat creat per desenvolupar la recerca,
la formació avançada i la difusió en el camp de l'arqueologia clàssica

i en aquest sentit disposa de la qualificació i experiència necessària
per a fer les tasques de prospeccions superficials arqueològiques
abans esmentades.

V.

Que atesa la seva voluntat de donar compliment

de la

Direcció

del Patrimoni Cultural,

als

ACESA

requeriments

té la

voluntat

d'encomanar les tasques de prospeccions superficials arqueològiques
abans esmentades

a L'ICAC, i aquest està interessat en acceptar

l'encàrrec.
Per

,I

tot l'exposat, ambdues parts acorden subscriure el present

de col'laboració d'acord amb els següents
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Primer.- Acceptant I'encàrrec d'ACESA, l'ICAC portarà a terme
I
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:

convení

les

de

prospecció superficial arqueològica en les ubicacions
designades per la Direcció del Patrimoni Cultural, prèvies a l'execució de

tasques

les obres de remodelació dels enllaços de l'autopista AP-7 de Reus,
Tarragona, Vila-seca/Salou, Altafulla/Torredembarra, Vilafranca Nord,
Sud i Centre, Sant Sadurní, Gelida, la construcció dels nous enllaços de
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Vilademuls, Sant Gregori

i

Fornells de la Selva

i de l'obra d'ampliació

tres i quatre carrils entre Maçanet i la Jonquera.
Els esmentats treballs s'ajustaran als requeriments dels informes abans
esmentats de

la

Direcció del Patrimoni Cultural.

Segon.- El preu a abonar per paft d'ACESA a l'ICAC per I'execució dels
treballs de la Fase 1 és de 19.525,77 € (IVA inclòs) , d'acord amb
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 l'ICAC en dos terminis
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Un 50o/o a la signatura del present conveni
El restant 50o/o a la presentació a ACESA de I'informe resultat dels

treballs encarregats, una vegada finalitzats la totalitat d'aquests.
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.-

El termini màxim d'execució dels treballs de la Fase 1 serà de 5

dies per cadascun dels enllaços i trams d'autopista a ampliar partir de la

disponibilitat dels terrenys. Com molt tard els treballs hauran d'estar
finalitzats el proper 1 de desembre de 2008.
A efectes d'assolir una òptima coordinació entre els treballs de prospecció
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a realitzar i les obres, ACESA i l'ICAC pactaran el calendari dels treballs
concretant dates i ubicació dels mateixos.
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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 l'activitat objecte del present contracte.
Especialment complirà

les obligacions que

tributària, de seguretat social

/

d,ACESA.
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li

pertoquen

en

matèria

i riscos laborals amb sencera indemnitat

Així mateix I'ICAC garanteix que disposa d'una pòlissa de responsabilitat

civil amb cobertura suficient per a fer front al possibles danys causats a
tercers amb motiu de l'execució dels treballs.

Cinquè.- L'ICAC es compromet a tractar amb la deguda confidencialitat
els resultats del 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 , I'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 estableftes en aquest conveni. L'incompliment d'una 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 i tribunals de la ciutat de Barcelona,
amb renúncia de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

I, en prova de conformitat,

les parts signen a un sol efecte el present

conveni per quadruplicat exemplar, en el lloc

i la data assenyalats a

l'encapçalament,
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Concesionaria Española, S.A.
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¡nst¡tut Català
d'Arqueologia Clåssica

lsabel noOe O" LlanzaDirectora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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NCACA
lnstitut
Gatalà

d'A¡queologia Glàs¡ica

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

-

www. icac. net

Pressupost

CIF: S4300033-J

ACESA ABERTIS
A I'atenció del Sr. Antoni EsPañol

Pressupost

núm.: 1lo8

Av. Parc Logístic, 12B
08040 Barcelona

Data: OS1O212OOS
Godi: 217g

C.l.F: A-62890827

PRESSUPOST CORRESPONENT A LA FASE

1

Pressupost

f

per a les

prospeccions
arqueològiques a realitzar en el marc del
Projecte de remodelació de l'autopista AP7
en els enllaços de Reus, Tarragona, Vilaseca Salou, Altafulla Torredembarra,
Vilafranca Nord, Vilafranca Sud, Vilafranca

/

Centre, Sant Sadurní
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Gelida Per

la

implantació de peatge en sistema tancat.
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Aquest pressupost contempla la prospecció
manual corresponent a la primera fase de les
àrees afectades d'acord amb el projecte que
s'annexa. Són

16.832,56€

Base:
16% IVA:
Total pressupost:
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Pressuoost vàlid durant 2 mesos.

16.832,56 €
2.693,21 €
19.525.77 €

