Barcelona, 6 de setembre de 2021

D'una part el Sr. Carles Solà Calzada, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona,
carrer dels Vergós, núm. 36-42.
I d'altra el Sr. Albert Magriñà Girol, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest contracte a
Barcelona, carrer Paris, núm. 71.
INTERVENEN
El primer en nom i representació de l’empresa pública “INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU” (en endavant “Infraestructures.cat”), domiciliada a
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona al Volum 46.346, foli 65, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Solà
actua en la seva condició de Director de Producció de la Companyia, d'acord amb les facultats
que resulten de l'escriptura d’atorgament de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra.
Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 29 de desembre de 2020, amb el núm. 1.724 del seu
protocol.
El segon en nom i representació de “DENGVIAL, S.L” (en endavant "l’Adjudicatari")
domiciliada a Barcelona, carrer Paris, núm. 71, amb NIF núm. B-62970405, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al Tom 34971, foli 182, full B-256.483, inscripció 1ª. El Sr.
Magriñà actua en la seva condició d’Administrador Únic de la Companyia d’acord amb les
facultats que resulten de l’escriptura de Constitució autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr.
José Bauza Corchs, el dia 25 de setembre de 2002, amb el núm. 3.459 del seu protocol.

EXPOSEN
I.- En data 21 de desembre de 2020 les parts que intervenen signaren el contracte: Contracte
de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de ferm. Millora de
característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17 del PK 27+830
al 36+250. Tram: la Garriga - Tagamanent. Clau. RB-16053 (en endavant, el Contracte), al
qual s’hi remeten, amb un preu inicial de 116.550,00 euros (IVA no inclòs) i un termini inicial
d’execució de 6 mesos.
II.- D’acord amb la Resolució del President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat de data 1
de setembre de 2021, es va autoritzar la modificació del Contracte amb les condicions i pels
motius exposats en l’informe del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d’Obra Civil 2 de data
1 de setembre de 2021.
III.- Atès que la citada modificació del Contracte comporta un increment del termini d’execució i
un increment de l’import del contracte, ambdues parts procedeixen a formalitzar el present
document amb caràcter d’ADDENDA al Contracte i amb subjecció als següents:

PACTES
Primer.- El termini d’execució del Contracte s’incrementa en 2 mesos i 29 dies, fins al dia 17 de
desembre de 2023 (incloent el període de garantia de l’obra, previst de 24 mesos), resultant un
termini total d’execució de 8 mesos i 29 dies.

Segon.- El preu inicial del Contracte s’incrementa en l’import de 8.889,80 euros (IVA no inclòs),
resultant un preu total de 125.439,80 euros (IVA no inclòs), d’acord amb la justificació que
s’inclou en l’Annex a aquesta addenda.
Tercer.- A tots els efectes que pugui correspondre, ambdues parts declaren la plena vigència i
efectes vinculants del Contracte i que únicament queda modificat en el que expressament
s’indica en el present document.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta addenda al Contracte per mitjà de
signatura electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de
formalització de la mateixa que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin
és la que consta en l’encapçalament del present document, amb independència de la data de
formalització de la signatura electrònica.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ
Carles Solà Calzada
DENGVIAL, S.L.
ADMINISTRADOR UNIC
Albert Magriñà i Girol

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE L’INCREMENT ECONÒMIC
CONTRACTE DO. RB-16053

