Data de la sessió: 08/04/2020
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N802/U056/2019/000002
Descripció
Declarar la suspensió de l’execució del contracte d’obra del projecte d 'obra municipal ordinària de
remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa - fase D, amb motiu del COVID-19.
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.
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.
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 Decret d’alcaldia de data 26 de març de 2020 s’ha acordat 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, 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, S.A.U. 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.
L’article 208 de la Llei 9/2017, de la Lleis de Contractes del sector públic (en endavant LCSP), que
contempla la possibilitat de la suspensió dels contractes .
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 que estableix que en els contractes públics d’obres,
vigents a l’entrada d’aquest real decret llei, que celebrin les entitats pertanyents al Sector Públic no
hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les
mesures adoptades per l’Estat, i quan aquesta situació generi la impossibilitat de continuar l’execució
del contracte, el contractista podrà sol·licitar la suspensió del mateix des de que es produeixi la
situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que dita prestació pugui reiniciar-se. A aquests
efectes, s’entendrà que la prestació pot reiniciar-se quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que l’estiguessin impedint, l’òrgan de contractació notificarà al contractista el fi de la
suspensió.
El mateix article determina els conceptes indemnitzables al contractista, entre ells les despeses

salarials que efectivament aboni al contractista al personal adscrit a l’execució ordinària del contracte,
durant el període de suspensió; les despeses de manteniment de la garantia definitiva relatius al
període de suspensió del contracte; les despeses de lloguers o costos de manteniment de
maquinaria, instal·lacions i equipaments sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no
van poder ésser utilitzats per altres fins diferents de l’execució del contracte suspès i el seu import
sigui inferior al cost de la resolució dels esmentats contractes de lloguer o manteniment de
maquinària, instal·lacions i equips; les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurances
previstes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte, subscrites pel contractista i vigents en el
moment de la suspensió.
El reconeixement d’aquest dret a l’abonament d’una indemnització resta subjecte a l'acreditació
fefaent per part del contractista de cadascuna de les despeses indemnitzables i també al fet que tant
l’empresa contractista estigui al corrent en els pagaments als seus subcontractistes i subministradors,
i que totes elles, empresa principal, subcontractistes i proveïdors estiguin al corrent de pagament de
les seves obligacions laborals i socials .
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 07/04/2020 ;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat ,
Proposta d 'acord
PRIMER: Declarar 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 Obremo,
SL, vigent fins la data 26 de març de 2020, per impossibilitat de l’execució de les prestacions del
mateix amb motiu de les mesures adoptades pel govern estatal, autonòmic i municipal, amb efectes
del dia 14 de març de 2020 i fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se, de conformitat
amb l’acta de suspensió signada per les parts i la direcció facultativa .
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 .
SEGON: Reconèixer el dret a una indemnització i al rescabalament dels danys i perjudicis a
l’empresa contractista pels conceptes establerts a l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, i en la quantia que posteriorment es determini, prèvia justificació fefaent per part del
contractista de la concurrència de cadascun dels conceptes indemnitzables, i condicionada a
l’acreditació de les següents condicions:
a) Que tan l’empresa contractista ,com els subcontractistes, proveïdors i subministradors que hagin
contractat per l’execució del contracte estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions
laborals i socials, a data 14 de març de 2020.
b) Que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions de pagament als seus
subcontractistes i subministradors en els termes previstos als articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic, a data 14 de març de 2020.
TERCER: Notificar aquest acord a l’empresa contractista.

Peus de recurs

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa podeu interposar, i de forma
potestativa, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el
perfil de contractant de l'acte objecte de recurs.
Així mateix, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

