Barcelona, 29 de desembre de 2020
D'una part el Sr. Jordi-Joan Rossell i Selvas, major d'edat, enginyer, casat, amb domicili a
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42.
I d'altra el Sr. Albert Riera i Miserachs, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest contracte
a Barcelona, carrer Sant Antoni Maria Claret, núm. 24, 4º B.
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 Tom 46.346, foli 65, full núm. B-4336, inscripció 146. . El Sr. Rossell
actua en la seva condició de Director de de Producció de la Companyia i en ús de les facultats
que resulten de l'escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Maria de
Rocafiguera Gibert, el dia 9 de juny de 2016, amb el núm. 879 del seu protocol.
El segon en nom i representació de “E3 SOLINTEG, SL” (en endavant "l’Adjudicatari")
domiciliada a Barcelona, carrer Sant Antoni Maria Claret, núm. 24, 4º B, amb C.I.F. num. B65.281.131, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41.786, foli 171, full núm. B396.922, inscripció 1ª. El Sr. Riera actua en la seva condició d’Administrador Solidari de la
Companyia, d’acord amb les facultats que li resulten de l’escriptura de cessament i
nomenament d’administradors autoritzada pel Notari de Catalunya, Sr. Gonzalo Veciana
Garcia-Boente el dia 2 de febrer de 2011 amb el núm. 155 del seu protocol.

EXPOSEN
I.- En data 14 de març de 2019 les parts que intervenen signaren el contracte: Contracte de
serveis per a la direcció conjunta de les obres del: "Projecte actualitzat. Nova estació
d'autobusos de La Bisbal d'Empordà. Clau: TA-08259.A1" i "Millora puntual. Arranjament
de diverses estacions i parades d’autobusos. (Amposta, Blanes, Igualada, la Seu
d’Urgell, Olot, Quatre Camins –St. Vicenç dels Horts-, Reus, Sabadell, Sant Feliu de
Pallerols, Tarragona, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tossa de Mar, Valls i Vic). Clau: TA16248" (en endavant, el Contracte), al qual s’hi remeten, amb un preu inicial de 88.450,00
euros (IVA no inclòs) i un termini inicial d’execució de 8 mesos.
II.- En data 20 de desembre de 2019 es prorrogà el termini del Contracte en 3 mesos i 28 dies
fins al 30 d’abril de 2020, sense modificació de l’import..
III.- En data 31 de març de 2020 es prorrogà el termini del Contracte en 5 mesos, fins al 30 de
setembre de 2020, i s’incrementà el preu del contracte fins a 117.417,50 € (IVA no inclòs).
IV.- En data 30 de setembre de 2020 es prorrogà el termini del Contracte en 2 mesos i 7 dies
fins al 7 de desembre de 2022 sense modificació de l’import..
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V.- En data 7 de desembre de 2020 es prorrogà el termini del Contracte en 24 dies fins al 31 de
desembre de 2022 sense modificació de l’import..
VI.- D’acord amb la l’aprovació del Consell d’Administració d’Infraestructures.cat de data 23 de
desembre de 2020, 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 3 de data
15 de desembre de 2020.
VI.- 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 3 mesos, fins al dia
31 de març de 2023, resultant un termini total d’execució de 22 mesos i 29 dies
Segon.- El preu inicial del Contracte s’incrementa en l’import de 10.087,50
euros (IVA no inclòs), resultant un preu total de 147.505,00 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
Jordi-Joan Rossell i Selvas

E3 SOLINTEG, SL
ADMINISTRADOR SOLIDARI
Albert Riera i Miserachs
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ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE L’INCREMENT ECONÒMIC
CONTRACTE DO.TA-16248+TA-08259.A1
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Incorporació de signatures electròniques.

[SIGNATURE_FIELD_0]

[SIGNATURE_FIELD_1]
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