Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Per l'expedient del departament gestor
Número d'expedient N802-2019-000002
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia
10/06/2020, i sense perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres,
el següent acord número PCG200500:
RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS:
En data 12 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar mitjançant
procediment obert i tramitació d'ordinària, la contractació de les obres del POMO de remodelació dels
espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D (N802/U056/2019/000002), a l'empresa Rogasa
Construcciones y Contratas SAU, amb CIF A-58.425.760, per import de 1.152.515,77 € (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 .
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En sessió de data 30 d'octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i
salut, i el nomenament dels senyors Jordi Navarro Majó (arquitecte) i Joan Roca Bastus (enginyer
civil), de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB, com a direcció facultativa i al senyor José
Alberto Celada Ferrer, arquitecte tècnic, de l’empresa Atenea Seguridad y Medio Ambiente, SAU,
com a coordinador en matèria de seguretat i salut de l'esmentades obres.
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 d'obres
del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat
Cooperativa- fase D com a conseqüència de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID -19.
Per Decret d’alcaldia de data 30 d’abril de 2020, s'acorda aixecar la suspensió de l’execució del
contracte de les esmenades obres, amb motiu del COVID-19.
En data 4 de juny de 2020 (amb RGE 2020008829), l’empresa adjudicatària sol·licita l'ampliació del
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termini d'execució de les esmentades obres fins al 17 de juliol de 2020;
Vist l'informe tècnic de la direcció de l'obra, justificatiu de l'ampliació del termini de execució de les
obres, emès en data 4 de juny de 2020; ,
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/06/2020 ;
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 ,

ACORD:
PRIMER: Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte de les obres del POMO de
remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D (N802/U056/2019/000002),
cofinançat el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020, a favor de l'empresa Rogasa Construcciones y
Contratas, SAU, amb CIF A-58.425.760.
El termini d'ampliació d'execució del contracte té efectes, d'acord amb l'informe tècnic de la direcció
de l'obra emès en data 4 de juny de 2020:
- Des del 3 de juliol de 2020
- Fins el 17 de juliol de 2020
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SEGON: Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

Sant Boi de Llobregat, 17 de juny de 2020
Secretari General Accidental
Ramón López Heredia

Signat electrònicament
RAMON LOPEZ HEREDIA
Secretari general accidental
Data 17/06/2020
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