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ADDENDA TERCERA AL CONVENI ESPECÍFIC 

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 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 

Pons 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i 
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de 

facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 
de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, 
publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 

-president de 
uel Àngel Méndez Gil, i assistit per la Secretària de la Corporació, 

Sra. Elisa Almirall Gayo. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. 

 de Premià de Mar un conveni de 
c
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.   

 
2. Amb data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59 es va formalitzar 

a addenda al 
conveni 
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, modificant el pacte segon en el sentit de fer 

de Diputació de Barcelona. 
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3. Amb data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71 es va formalitzar entre 
la Diputació de Barcelona i da al 
conveni de col·laboració, modificant de nou el pacte segon que establia que es 
notificarien 

ompanyades de la liquidació corresponent, 

en els termes establerts en la mateixa liquidació, passant-se a regular una forma 
de liquidació municipal per subàmbits obra. 

 
4. Finalment en data 20 de març de 2019 es van adjudicar les obres, 

 amb el següent repartiment i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries següents: 
 

Exercici Import IVA Inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2019 1.337.832,69 EUR 50100 45301 65001 

2019 387.905,34 EUR 50100 45301 61101 

2020 387.905,34 EUR 50100 45301 61101 

 
 
5. Tenint en compte el pacte segon, modificat per la segona addenda signada per les 

parts, havent-se iniciat les obres i havent-

Bar de repartiment econòmic, cal emetre una 

mensual. 
 

6. Les obres estan endarrerides atesa la situació excepcional motivada per la crisi 
mundial del COVID-2019, amb el qual no es compliran tampoc les anualitats que 

. 
 

7. Per aquest motiu, es considera necessari modificar de nou el pacte segon de 
itzada 9 de març de 2020 i 

amb número de registre 71
Premià de Mar relatiu a 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 

 
 acordada en una 

abril de 2020 ajuntament. 
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8. Així mateix 
conveni signat en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, 
modificant -les al 
ritme 

 
 
9. 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 25 de juny de 2020. 
 

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 del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71, entre la 

relatiu a 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, en el sentit d
que es va preveure, segons el següent tenor literal:  
 
(...) 

 
s  

 
 

de la liquidació corresponent,  
des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació.
 
(...) 
 

Segon.  Modificar el pacte del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, entre la 

 el 75 % del pressupost de les 
obres a  2020  i el 25 % a  2021. 
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Tercer.- Mantenir la resta dels pactes previstos en el  conveni signat en data 30 
 

 
 

. 




