ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES
OBRA: POMO REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA –
SECTOR D
Expedient: N802/U056/2019/002
Gestor de l’actuació: Isabel Pericas Bosch
Direcció de les obres: Jordi Navarro Majó i Joan Roca Bastús
Coordinador de Seguretat i Salut: José Alberto Celada Ferrer
Contractista: ROGASA, Construcciones y contratas S.A.
Reunits els sotasignants als efectes de la recepció de les obres de referència,
CONSIDERACIONS:
Atès que en data 17/07/2020 es va signar l'acta de final efectiu dels treballs, restant pendents la posada
en marxa de l’escomesa de l’enllumenat per part d’ENDESA i el lliurament de la documentació as built
del projecte.
A data d'avui, el Director de les Obres i el representant de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat, actuant
a com a Propietat, en presència del Cap d’Obra designat pel contractista adjudicatari, es reuneixen per a
la comprovació del conjunt dels treballs executats dintre de l’àmbit de l’obra, a fi i efecte de donar
conformitat a la disposició de la mateixa per part de la Propietat.

RESULTAT:
Havent-se realitzat una inspecció ocular de l’estat general de les obres, així com la revisió detallada dels
diversos elements i unitats d’obra que la componen, es comprova que:
-

El contractista ha executat tots els treballs pendents que li corresponen d’acord amb el projecte
que va servir de base i conforme a les instruccions donades al llarg de l’execució de les obres.

-

Resta pendent el lliurament de la documentació as built del projecte i la seva validació, incloent
la relació dels materials emprats durant l'execució de l'obra.

-

Manca que Endesa realitzi l’escomesa elèctrica del nou quadre d’enllumenat i reposició de
paviment per part de companyia, i que un cop realitzada l'escomesa, Citelum ha de retirar
cablejat de la connexió provisional i instal·lar llumenera per on passa aquest cablejat.

Per tant, les parts consideren que l’obra ha finalitzat satisfactòriament en base als fets que s’exposen en
els paràgrafs anteriors.
Es requereix a la direcció facultativa i al contractista el seguiment de l’efectiva realització del treballs
pendents per part d’Endesa i Citelum. Així mateix es determina un termini màxim de 20 dies hàbils pel
lliurament de la documentació as built i les especificacions tècniques dels materials emprats, per poder
complir plenament amb l’objecte del contracte i les condicions tècniques de la memòria.

I perquè consti, es redacta i signa la present acta.
Sant Boi de Llobregat, 23 de juliol de 2020
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