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ASSUMPTE
Aixecar la suspensió de l’execució del contracte de les obres del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació
dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, amb motiu del COVID-19
Número d'expedient N802/U056/2019/000002

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Per acord de la Junta de Govern en data 12 de setembre de 2019, es va adjudicar el contracte d'obres del projecte
d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, a l'empresa
Rogasa Construcciones y Contratas, SAU (amb CIF A-58425760), per un import de 1.152.515,77 euros (IVA inclòs).
El contracte va ser formalitzat el dia 25 de setembre de 2019, amb vigència fins el dia 26 de març de 2020.
Obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.
Projecte comptable 2017 / 2 / U220 / 4 / 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol
tipus de discriminació.
Aquest contracte té com objecte l’execució de les obres de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat
Cooperativa- fase D.
Per acord de la Junta de Govern en data 23 de març de 2020 s'acorda aprovar l'ampliació del termini d'execució del
contracte, d'acord amb l'informe tècnic de la direcció facultativa de l'obra emès en data 6 de març de 2020, fins el 15
de maig de 2020.
Per Decret d’alcaldia de data 26 de març de 2020 es va acordar la suspensió de totes les obres del municipi amb
efectes des del dia 14 de març de 2020 amb motiu de l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020
de 17 de març, i amb l’objectiu d’evitar i contenir la propagació d’aquest virus.
En data 31 de març de 2020 s’aixecà acta de suspensió temporal total de les obres signada per Alberto Marín, en
representació de l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, adjudicatària de les obres; Jordi Navarro i
Majó, arquitecte i en Joan Roca i Bastus, enginyer Civil de la Direcció dels Serveis de l’Espai Públic de l’AMB,
ambdós com a Direcció Facultativa; Jose Alberto Celada Ferrer de l’empresa Atenea Seguridad y Medio Ambiente,
SAU, com a coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres i Isabel Pericas Bosch, cap de la unitat de
Projectes i Obres d' Espai Públic.
En data 8 d'abril de 2020 s'acorda per la Junta de Govern Local la suspensió del contracte de les obres del projecte
d'obra municipal ordinària de reparació estructural d'un mur a Cooperativa com a conseqüència de la situació de crisi
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sanitària provocada pel COVID-19.
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En data 24 d'abril de 2020 per decret d'alcaldia s'acorda aixecar la suspensió de l’execució de totes les obres
públiques municipals a la ciutat de Sant Boi de Llobregat i deixar sense efecte la recomanació de suspensió de totes
les obres de promoció no municipal que comportin desplaçaments per la via pública, acordada per decret d’alcaldia
de data 26 de març de 2020 sempre i quan es garanteixi, per part de les persones responsables de la seguretat i
salut de l’obra, el compliment dels requeriments imposats a l’esmentat Reial decret 463/2020, així com les mesures
aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, i per les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques en matèria de
prevenció i protecció contra el COVID-19, amb especial atenció a aquelles amb incidència en la via pública.
En data 27 d'abril de 2020 l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, ha presentat el Procediment
d'actuació davant l'exposició del COVID-19.
En data 28 d'abril de 2020 s’ha emès informe tècnic del coordinador en seguretat i salut, conforme en aquesta obra
es compleixen les mesures de seguretat necessàries per mantenir la seguretat de les persones, dels materials i dels
espais públics, així com els necessaris per lluitar contra la COVID-19.
L’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020 de 17 de març, manté per
cada Administració la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a
adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de
l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret.
L'article 34.3 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, modificat pel Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, sobre suspensió dels
contractes d'obres públiques.
L'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es trasposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Les recomanacions i les pautes elaborades pel Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) i
el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) amb la col·laboració d'experts d'ASEMAS que
pretenen servir d'orientació a empreses, treballadors i professionals i tècnics col·legiats implicats en el procés
edificatori en l'aplicació de les mesures de seguretat i salut en els obres per a evitar el risc de contagi del coronavirus.
La "Guia d'actuació en matèria preventiva per causa de la COVID-19 a les obres de construcció" elaborada per la
Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i els sindicats CCOO i UGT que conté recomanacions aplicables a
tots els centres de treball temporals o mòbils (obres) i està dirigit a treballadors, visites, subcontractes, autònoms,
proveïdors i a qualsevol altre tercer que acudeixi o es trobi en aquestes instal·lacions.
Article 116 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2586/1986, de 28 de novembre, estableix que l'òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència
delegada, de conformitat amb la legislació vigent en el procediment administratiu comú.
Article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en relació a l'avocació de competència
en òrgans no jeràrquicament dependents, per part de l'òrgan delegant.
Vista la urgència d'aixecar la suspenció de les obres del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels
espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D abans de la celebració de la propera Junta de Govern Local.
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Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/04/2020

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
Atès el Decret d'Alcaldia AALB190016, de 27 de juny de 2019, de designació d'Alcalde accidental a J. Angel Carcelén
Luján.
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RESOLC
PRIMER: Avocar la competència per a la resolució d'aquest expedient.
SEGON: Aprovar l'aixecament de la suspensió del contracte d’obres del projecte d'obra municipal ordinària de
remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, signat amb l’empresa Rogasa Construcciones y
Contratas, SAU, ja que no es produeix cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra, i
es compleixen les mesures de seguretat necessàries per mantenir la seguretat de les persones, dels materials i dels
espais públics, així com els necessaris per lluitar contra la COVID-19.
Obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.
Projecte comptable 2017 / 2 / U220 / 4 / 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol
tipus de discriminació.
TERCER: Condicionar aquest aixecament a l’efectiu compliment de les mesures que necessàriament han d'adoptarse per garantir la salut dels treballadors i personal de l'obra i evitar la propagació del virus requerides pels protocols
sanitaris oficials, i en concret, les que assenyala l'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat, així com a
les "Pautes d'Actuació de la Direcció Facultativa de les obres en curs d'execució davant la situació d'emergència
sanitària creada pel COVID-19" elaborades Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España i el Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España.
QUART: Aprovar el Procediment d'actuació davant l'exposició del COVID-19 , presentat en data 27 d'abril de 2020,
per l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, per incloure les mesures sobre el COVID-19.
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’empresa contractista i al coordinador en matèria de Seguretat i Salut de l'obra.

Signat electrònicament:
J. Angel Carcelén Luján
Data: 30/04/2020
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