Barcelona, 10 de desembre de 2021
REUNITS
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. Antonio Maria Sánchez i Gallego, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest
contracte a Barcelona, Travessera de les Corts núm. 369, entlo.
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 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Solà actua
en la seva condició d’Apoderat de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de
l'escriptura de revocació de poder i 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 la Companyia Mercantil “CONSTRUCCIONES DECO, SA”
(en endavant "el Contractista") amb domicili social a Barcelona, Travessera de les Corts núm.
369, entlo., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 4189, llibre 3527, secció 2, foli
85, full núm. 44193, inscripció 1ª, amb C.I.F. núm. A-08619223. El Sr. Sánchez actua en la seva
condició d’Apoderat de la Companyia, d’acord amb les facultats que li resulten de l’escriptura de
poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Joan Rubies Mallol el dia 2 de juliol de 2001 amb
el núm. 4383 del seu protocol.
EXPOSEN
I- Que amb data 5 de juny de 2020, van subscriure el contracte: Execució de les obres del
projecte actualitzat del nou Centre d'Atenció Primària Can Roca, de Terrassa. Clau CAP09398.A, (en endavant contracte d’obra), al que les parts es remeten.
II- Que la clàusula 47 del Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte d’obra
esmentat en el punt anterior, preveu la modificació de les obres objecte del contracte, així com
l'augment i/o la disminució d'aquestes.
La clàusula 47.4 del referit Plec de Clàusules Administratives indica com haurien de valorar-se
les modificacions de les obres contractades, així com el seu augment i/o disminució. La clàusula
31.3 del mateix Plec de Clàusules Administratives indica com haurà d’actualitzar-se el programa
de treball i -en el seu cas- el termini total, en tals circumstàncies.
III.- Que l'evolució de les obres, ha fet necessària la realització del projecte modificat: Execució
de les obres del projecte modificat núm. 1 de les obres del projecte actualitzat del nou
Centre d'Atenció Primària Can Roca, de Terrassa. Clau CAP-09398.A-M1, que ha estat
aprovat pel Servei Català de la Salut en data 17/11/2021.
A la vista de l'anteriorment exposat, les parts convenen les següents:
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ESTIPULACIONS
1.- El President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat, el dia 3/12/2021 aprovà la modificació
del contracte subscrit amb la empresa CONSTRUCCIONES DECO, SA i aquesta accepta
expressament, l'execució de les obres corresponents al projecte citat en el punt III de la part
expositiva.
Aquestes obres venen definides pels següents documents que s'acompanyen com a
annexos a aquest contracte:
- Plec de prescripcions tècniques particulars, com a annex núm.1.
- Plànols, com a annex núm.2.
- Quadres de preus, justificació de preus, el pressupost de l’obra, com a annex núm.3.
- Programa de treballs amb fixació de mensualitats, com a annex núm.4
-Còpia de la garantia, com annex núm. 5.
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest contracte,
manifesten les parts posseir còpia exacta, inclosos els plànols relacionats en l'annex núm.2,
essent tota ella signada per les parts formant part íntegrament del contracte.
2.- L'import total de les obres objecte d'aquest contracte, ascendeix a la quantitat de 224.820,75
Euros, IVA no inclòs, i apareix detallat a l'annex 3 al present contracte.
Com a conseqüència d'aquesta modificació del contracte d’obres, l'import total de les obres
adjudicades a CONSTRUCCIONES DECO, SA segons el contracte d’obra detallat en el
punt I de la part expositiva, i concretat en la seva clàusula 2.1., s’incrementa en 3.551.688,92
euros (IVA no inclòs), més la revisió de preus que correspongui. Igualment el pressupost
general de les obres que apareix a l'annex 4 de l'esmentat contracte d’obra, queda substituït
pel que s'acompanya com a annex 3 al present contracte.
3.- El Pla de treballs que figura a l’annex núm. 8 del contracte d’obra, queda substituït pel que
s'acompanya com a annex 4 al present document.
Com a conseqüència d'això, el termini total resultant en el que hauran d’estar finalitzades
totes les obres, arriba fins la data del 29/04/2022. La dita data substitueix la prevista a la
clàusula 3 del contracte d’obra.
4.- S’incorpora a aquest Contracte, com annex núm. 5, una còpia de la garantia constituïda pel
Contractista quedant l’original en poder d’Infraestructures.cat.
5.- En concordança amb el disposat a la clàusula 43 del Plec de Clàusules Administratives, el
Contractista haurà d’actualitzar la cobertura de les pòlisses d'assegurances ”de béns i
responsabilitat civil” a que es refereix la dita clàusula, perquè cobreixi la modificació d'obres
objecte del present contracte.
En cas d'incompliment de l'apartat anterior, el contractista serà plena i íntegrament
responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure directament
els diferents contractes d'assegurances i repercutir la prima o primes corresponents al
contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres a partir de la
signatura d'aquest contracte, la factura o factures que generi aquesta repercussió.
6.- Aquest document s'entendrà com a complement del contracte d’obra en allò que aquest
contracte no tingui estipulat s'estarà al que s'indiqui en aquell.
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I, en prova de conformitat, les parts signen el present contracte per mitjà de signatura electrònica
en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del contracte
que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui
és la que consta en l’encapçalament del present document, per ser aquest el moment en que les
parts han perfeccionat el contracte mitjançant el seu respectiu consentiment amb el mateix, amb
independència de la data de formalització de la signatura electrònica.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
APODERAT
Carles Solà Calzada

CONSTRUCCIONES DECO, SA
APODERAT
Antonio Maria Sánchez Gallego
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