NÚM. D'EXPEDIENT CONTRACTE D'OBRA:
N802/U056/2019/000004

ACTA DE SUSPENSIÓ TEMPORAL TOTAL
DE LES OBRES DEL POMO REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI
CIUTAT COOPERATIVA, SECTOR D, AL TERME MUNICIPAL DE SANT BOI DE
LLOBREGAT
Mitjançant acord de la Junta de Govern de l’ Ajuntament de Sant Boi de Llobregat data 12 de
setembre de 2019 es va aprovar l’adjudicació de les obres abans esmentades a l’empresa
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU per un import de 952.492,37€ abans
d’IVA. L’acta de replanteig es va signar en data 25 d' octubre de 2019
Reunits a l’emplaçament dels treballs el dia 26 de març de 2020, les persones que a
continuació es detallen:
En Alberto Marín, en representació de l'empresa
CONTRATAS SAU, adjudicatària de les obres.

ROGASA CONSTRUCCIONES Y

En Jordi Navarro i Majó, arquitecte i en Joan Roca i Bastus, enginyer Civil de la Direcció de
Serveis de l’Espai Públic de l’AMB, ambdós com a Direcció Facultativa..
En 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.
Na Isabel Pericas, en representació de l’Ajuntament de SANT BOI DE LLOBREGAT.

Fan un recorregut per l’indret dels treballs i fan un reconeixement de la seva realitat física,
manifestant de mutu acord que:
1. Com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i per tal de
gestionar la mateixa, mitjançant Reial Decret 463/2020 de 14 de març s’ha declarat
l’estat d’alarma, fixant mesures mínimes imprescindibles per fer front a la situació.
Aquestes afecten principal i especialment als desplaçaments de les persones, reunions
i assistència als respectius centres de treball i s’han anat desenvolupant en posteriors
decrets i recomanacions.
2. Per tal de donar compliment a totes aquestes mesures i contribuir a minimitzar l’impacte
d’aquesta situació i el risc de propagació del virus entre els treballadors i en definitiva a
la població en general, en data 26 de març de 2020 es redacta Decret d'Alcaldia de
suspensió de l'execució de totes les obres públiques municipals a la ciutat de Sant
Boi de Llobregat (Número d'expedient N801/U860/2020/000004) .
3. Per tant, la Direcció Facultativa ordena la SUSPENSIÓ TEMPORAL TOTAL de tots
els treballs, considerant-se el passat dia 16 de març 2020, la data efectiva a tots els
efectes que se’n derivin atès que va ser el moment en què l’empresa va aturar els
treballs per garantir la seguretat de treballadors i tercers, fins que es puguin reprendre
amb les mesures de seguretat i salut mínimes un cop s’hagi superat la situació actual,
deixin de tenir vigència les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020 i al Reial
Decret-Llei 8/2020 o s’aprovin normes o recomanacions que així ho indiquin.

4. L’adjudicatari haurà de deixar l’obra en condicions adients de seguretat per a tot allò
que resti dins del recinte d’obres i per totes aquelles activitats que es puguin dur terme
per tercers al llarg dels espais perimetrals (accessos de gual, circulació de vianants,
etc.). Aquests treballs de tancament de l’àmbit de l’obra estaran supervisats per la
Direcció Facultativa i pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i validats per aquest
darrer.
5. L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec de la vigilància periòdica de l’estat de l’obra i del
tancament executat per garantir en tot moment el seu correcte estat, enviat mail o
missatge a la resta dels agents adjuntant les fotografies més representatives i/o que
consideri adients. En cas que a l’obra s’hagin executat plantacions, serà responsabilitat
de l’adjudicatari garantir la seva supervivència.
6. Davant de la situació d’excepcionalitat que motiva la suspensió i aturada de les obres
no imputable a cap de les parts que signen la present acta, totes elles es sotmeten a
allò especificat al Reial Decret-Llei 8/2020 o bé a aquelles altres normes que es puguin
aprovar per donar cobertura a l’actual situació extraordinària.
I perquè consti, es redacta i signa la present Acta, per quintuplicat exemplar, en el lloc i data
abans esmentats.
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