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REUNITS

D’una part, l’Excm. Senyor Antonio Balmón Arévalo, vicepresident executiu de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB en endavant), qui actua en l’exercici de les seves
competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d’aquesta institució, amb
domicili social a Barcelona, al Carrer 62, núm.16-18, Sector A de la Zona Franca, i amb codi
d’identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel Senyor Marcel·lí Pons Duat,
secretari general de l’AMB, nomenat per decret de Presidència de 26 de novembre de 2018, que
actua en les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret
128/2018, de 16 de març, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb
habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal
preceptiu, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local.

D’altra, Sr. Josep Bohigas Arnau, major d'edat, amb DNI en nom i representació de la
Companyia Mercantil "BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ,
S.A." (en endavant Barcelona Regional, o BR), domiciliada a Barcelona, carrer 60, núm. 25-27,
Sector A, Zona franca, NIF A-60453271 , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 19
d'abril de 1994, al foli 194 del tom 26.904, fulla B-11 0.195. El Sr. Bohigas actua en la seva
condició de Director General, especialment facultat per aquest atorgament en virtut d'escriptura
de poder autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Lluís Jou i Mirabent, de data 9 de febrer de
2016, sota el número 255 del seu protocol

MANIFESTEN
1. Que la Junta de Govern de l’AMB va adoptar, en sessió de data 22 de desembre de 2020,
l’acord d’aprovació del Contracte Programa entre AMB i BR pel període 2020-2021, com a
instrument per fixar els objectius estratègics i els nivells de qualitat que aquesta entitat ha
d’assolir, juntament amb el finançament per part de l’AMB en raó del compliment dels
objectius esmentats.
2. Que a la clàusula 6 del contracte programa esmentat preveu que les condicions tècniques i
financeres s’acordaran específicament per a cadascuna de les seves anualitats, a través
d’una addenda.
3. La Comissió de Seguiment, reunida en data 18 de juny de 2021, va acordar les noves
actuacions a desenvolupar durant l’exercici 2021 corresponent al Programa Addicional,
desglossades a l’annex I “Addendes específiques de les àrees”, i elevar-ho a la Junta de
Govern per a la seva aprovació.
4. La Comissió de Seguiment reunida en data 13 de desembre de 2021 ha acordat les noves
actuacions a desenvolupar durant l’exercici 2021 corresponent al Programa Addicional II,
desglossades a l’annex II “Addendes necessitats de les àrees” per elevar-ho a la Junta de
Govern per a la seva aprovació.
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En conseqüència, atès tot allò exposat fins ara, les parts es reconeixen mútuament plena
capacitat per dur a terme aquesta addenda al Contracte Programa, que es regirà pels següents
acords:
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ACORDS
Primer.- Objecte. L’objecte de la present addenda al Contracte Programa signat entre l’AMB i
Barcelona Regional pel període 2020-2021 és establir el projecte i el pressupost associats al
mateix per a la part addicional de l’exercici 2021.
Segon.- Programa. El programa de treballs pel 2021, en la seva part addicional I i II, és la
determinada en l’Annex 1 “Addendes específiques de les àrees” i en la determinada en l’Annex
2 “Addendes Necessitats de les Àrees”.
Tercer.- Pressupost. El pressupost global associat a la present addenda al Contracte Programa
de l’exercici 2021 és de 692.427,16€. (526.207,29 Part.Add.I + 166.219,87€ Part.Add.II)
Els 526.207,29€ corresponen a la part addicional I “Addendes específiques de les àrees”, dels
quals 60.300€ ja han estat autoritzats i disposats i 465.907,29€ resten pendents d’autoritzar i
disposar i aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària X1050 92000 47900 “TC BARCELONA
REGIONAL”, quantitat que l’AMB abonarà a Barcelona Regional un cop presentada la justificació
econòmica i d’activitat, juntament amb un dictamen d’avaluació i conformitat per part de l’àrea
sol·licitant dels treballs que es justifiquen.
Els 166.219,87€ restants corresponen a la part addicional II “Addendes necessitats de les àrees”,
dels quals 113.719,87€ ja han estat autoritzats i disposats i 52.500,00€ resten pendents
d’autoritzar i disposar i aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària X1050 92000 47900 “TC
BARCELONA REGIONAL”, quantitat que l’AMB abonarà a Barcelona Regional un cop presentada
la justificació econòmica i d’activitat, juntament amb un dictamen d’avaluació i conformitat per
part de l’àrea sol·licitant dels treballs que es justifiquen.
Quart.- Vigència. La present addenda tindrà vigència a partir de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2021.
Cinquè.- Litigis. Tot allò que no estigui especialment previst en la present addenda o en el
Contracte Programa en el qual s’integra, així com aquelles qüestions que puguin sorgir en la
interpretació i compliment de la mateixa, s’intentarà resoldre per mutu acord entre les parts, i
si aquest acord no fos possible, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es
ratifiquen en el seu contingut i signen aquesta segona Addenda al Contracte Programa AMB- BR
mitjançant signatura digital considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura.
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Firmado digitalmente

Antonio Balmón por Antonio Balmón
Arévalo - DNI Arévalo - DNI (SIG)
Fecha: 2021.12.23
(SIG)
14:38:00 +01'00'

JOSE BOHIGAS
ARNAU - DNI
2021.12.22
11:20:27 +01'00'

Sr. Antonio Balmón Arévalo

Sr. Josep Bohigas Arnau

Vicepresident executiu AMB

Director General Barcelona Regional, SA

Marcel lí Pons
Duat - DNI
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Marcel lí Pons Duat DNI (TCAT)
Fecha: 2022.01.10
13:12:17 +01'00'

Sr. Marcel·lí Pons Duat
Secretari general AMB
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