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ANUNCI

D’acord amb l’article 112.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per acord del Ple Municipal 
de data 20 de febrer de 2019, es fa pública l’addenda del Conveni entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del Projecte constructiu de 
“Rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera fins 
a la Gran Via. TM Premià de Mar que es transcriu a continuació:

ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC FORMALITZAT EN DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR RELATIU A 
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA A LA CTRA. BV-5024 AMB EL 
CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CTRA. BV-504 PK 
0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR. Codi 2019/11/0069

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments 
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 
2018, i publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 
2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB 
de 17 de juliol de 2018.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Miguel Angel Mendez Gil, i assistit per la Secretària de la Corporació, 
Sra. Elisa Almirall Gayo.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.Amb data 30 d’octubre de 2017 i amb número de registre 764 es va formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar un conveni interadministratiu de 
col·laboració, als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, 
incloent el seu finançament, així com les competències respectives en ordre a la 
conservació i manteniment de les obres una vegada executades. 
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II. En virtut de les previsions del pacte segon, la Diputació de Barcelona es va obligar, 
entre d’altres actuacions, a l’aprovació i execució de les obres de l’esmentat projecte, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un import total de 3.164.610,51 EUR, 
IVA inclòs, dels quals 1.288.115,62 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst i assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 8/2017, i 
1.876.494,89 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. La 
Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

III. La despesa associada a l’esmentat conveni estava prevista amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria destinada a finançar inversions financerament sostenibles, però degut a 
que les esmentades obres no podran ser adjudicades en l’exercici 2018 es fa necessari 
formalitzar la present addenda, que té per objecte modificar l’aplicació pressupostària 
d’imputació de la despesa de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la carretera 
BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. 
TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-02), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, amb un import total de 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, dels quals 
1.288.115,62 EUR, que corresponen cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la
Diputació sent l’import de 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2019 i 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient en els pressupostos 
esmentats. La part que correspon a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Premià de Mar per import de 1.876.494,89 EUR anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.

IV. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 20 de desembre de 2018.

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es 
regirà pels següents:

PACTES

Primer. – Modificar el pacte segon del conveni específic de col·laboració formalitzat en 
data 30 d’octubre de 2017 i amb número de registre 764, entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Premià de Mar, en el sentit de fer un canvi en l’aplicació pressupostària 
d’imputació de les despeses del pressupost de Diputació de Barcelona, segons el següent 
tenor literal: 
(...)
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La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a 
les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 

- l’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la 
carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana 
fins a la Gran Via. TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-02), redactat per 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 
3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, dels quals 1.288.115,62 EUR, que corresponen 
cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, sent l’import 
de 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, condicionades a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient en els pressupostos esmentats. La part que correspon a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Premià de Mar 
per import de 1.876.494,89 EUR anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019.

(...)
Segon.- Mantenir la resta dels pactes previstos en l’esmentat conveni.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la 
data que s’assenyala
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