INFORME DE SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE TERMINI

DE LES OBRES P.O.M.O REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT
COOPERATIVA SECTOR D AL TERME MUNICIPAL DE SANT BOI

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local de l ‘ Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el dia 12 de setembre de 2019
adjudica la contractació de les obres mitjançant procediment obert i tramitació ordinària de
remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa sector D (N802/U056/2019/000002), a l’
empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU amb CIF A-58425760, per un import
1.152.515,77 euros iva inclòs , amb un termini d’ execució efectiu de 4.5 (quatre amb cinc )mesos
En data 25 d’ octubre de 2019 es va signar l ‘ acta de comprovació de replanteig de les obres, preveient
la finalització d’ aquestes obres segons contracte el 26 de març 2020. En data 11 de novembre de 2019
es va signar acta inici obra .
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE TERMINI
En data 25 de febrer de 2020, ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU sol·licita una ampliació de
termini de les obres, essent la nova data de finalització de l ‘obra el 15 de Maig de 2020 .
-Fosses sèptiques de grans dimensions amb l’ execució de la seva clausura no contemplades en projecte.
-Coordinació de treballs en presència de bastides, condiciona camí crític en el mateix àmbit obra.
-Re- disseny del clavegueram nou a mesura que s’ executa el existent.
- Addicionals de connexions fora d’ àmbit d’ obra, així com readaptació del nou tram d’ aigua a mesura
que s’ executa i s’ ausculta els serveis existents, tot en coordinació amb l’ empresa explotadora d’
AGBAR.

Un cop analitzada la petició realitzada per l’empresa constructora, la DO considera adient la seva
sol·licitud d’ampliació de termini de les obres, essent la nova data de finalització prevista el 15 de Maig
de 2020.
Barcelona 6 de març de 2020.
La Direcció d’Obra,
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