ADDENDA
AL 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: TA-16248

A Barcelona, 22 d’octubre de 2021
D'una part el Sr. Carles Solà Calzada, major d'edat, 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, amb D.N.I. núm. 38.130.888-Q.

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 46346, foli 65, full núm. B-4336. 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 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 “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.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present
document d’addenda i,

EXPOSEN
I.- En data 14 de març de 2019 les parts que intervenen signaren el 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,
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Quatre Camins –St. Vicenç dels Horts-, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Pallerols,
Tarragona, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tossa de Mar, Valls i Vic). Clau: TA-16248 (en
endavant, el Contracte), al qual s’hi remeten, amb un preu inicial de 88.450,00 euros (IVA no
inclòs) i un termini d’execució de la Direcció d’Obra, de 8 mesos corresponent al termini
inicialment previst d’execució de les obres.
II.- Que el plec de clàusules administratives particulars que va regir la licitació i el Contracte
preveuen com a prestació amb caràcter d’obligació condicional, l’eventual redacció de projectes
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació, que poguèssin sorgir durant l’execució de les
obres que es dirigeixen, en els termes previstos en la clàusula 1 del Plec.
III.- Que mitjançant Resolució de data 20 d’octubre de 2021 del Conseller del Departament de
Polítiques Digitals i Territori,, s’autoritza a Infraestructures.cat, la gestió de la redacció del
projecte modificat “ Projecte Actualitzat. Nova estació d'autobusos a la Bisbal
d'Empordà”, clau TA-08259.A1-M2, amb uns costos de redacció d’import base de 4.586,07
euros (IVA no inclòs) i l'increment de cost estimat de l'obra en 14.247,11 (euros (sense IVA),
amb la qual cosa el cost de l’obra previst passa a ser de 863.067,33euros (IVA no inclòs).
IV.- Que d’acord amb l’autorització esmentada en l’expositiu anterior, Infraestructures.cat va
sol·licitar a E3 Solinteg, SL la presentació d’oferta per a la redacció del projecte modificat
esmentat en l’apartat anterior.
D’acord amb la clàusula 2.4 en relació amb l’apartat 2 del Quadre de Característiques del Plec
de Clàusules Administratives Particulars, l’import de la prestació corresponent a l’eventual
redacció de Projectes modificats serà el resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document
“Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil” previst en el Plec, independentment de
que les modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte,
amb un màxim del 20% del pressupost per a la Direcció d’Obres, equivalent a 20.000,00 euros
(IVA no inclòs).
V.- Atès l’exposat, ambdues parts procedeixen a formalitzar el present document amb caràcter
d’ADDENDA al Contracte i amb subjecció als següents:

PACTES
Primer.- Infraestructures.cat encarrega a E3 Solinteg, SL que s’obliga, la redacció del projecte
modificat núm. 2 Projecte Actualitzat. Nova estació d'autobusos a la Bisbal d'Empordà”,
clau TA-08259.A1-M2.
Segon.- El preu d’aquesta prestació és de 5,549,14 euros (IVA inclòs), desglossats en
4.586,07 euros d’honoraris sense IVA i 963,07 euros, en concepte d’IVA (21%), d’acord amb
l’oferta que s’adjunta en Annex a aquesta addenda.
En aquest preu s’entendran inclosos els tributs, taxes, cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin necessàries per a la completa realització
dels treballs corresponents d’acord amb la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives.
Tanmateix, en concepte de retribució per prestació de treballs de seguiment i supervisió tècnica
i administrativa de l’objecte d’aquesta addenda, Infraestructures.cat facturarà a E3 Solinteg, SL
la quantitat equivalent al 6% del pressupost de l’encàrrec de redacció del projecte modificat.
Aquesta quantitat es facturarà d’acord amb el terminis i percentatges sobre l’import total a
facturar previstos a la clàusula 37.2 del Plec.
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Tercer.- El termini per a la redacció del projecte modificat TA-08259.A1-M2, és 15 dies des de
l’endemà de la formalització d’aquesta addenda.
Quart.- E3 Solinteg, SL designa com a Autor redactor del projecte modificat el Sr. Josep
Miquel Riba Villegas, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 8135. La redacció del
projecte modificat no podrà ser objecte de subcontractació atès que l’Autoria de dit projecte
haurà de recaure necessàriament en el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari en el
Contracte.
Cinquè.- A tots els efectes que pugui correspondre, ambdues parts declaren la plena vigència i
efectes vinculants del Contracte formalitzat en data 14 de març de 2019 i dels documents que
l’integren, i que únicament queda modificat en el que expressament s’indiqui en aquesta
Addenda.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta addenda al Contracte per mitjà de
signatura electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ
Carles Solà Calzada

E3 SOLINTEG, SL
ADMINISTRADOR SOLIDARI
Albert Riera i Miserachs
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ANNEX.- Oferta d’honoraris presentada per E3 SOLINTEG, SL
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Incorporació de signatures electròniques.

[SIGNATURE_FIELD_0]

[SIGNATURE_FIELD_1]
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