




Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Projectes i Obres

Exp. núm. EGAT 1/2020

Informe d’aprovació de la certificació núm.  2 de les Obres de reparació del talús del 
carrer Mas de la Morada

Fets

En data 23 de gener de 2020 es van adjudicar les Obres de reparació del talús del carrer Mas de la
Morada a l’empresa ASFALTATS RIBA, SA.

L'empresa ASFALTATS RIBA, SA ha presentat la certificació número 2, del mes de març, de data  30
de març de 2020, per un import total de 37.116,04 €, IVA inclòs.

Conclusions

Un cop revisada la certificació, s’informa favorablement sobre la seva aprovació.

Terrassa, 31 de març de 2020

La directora de serveis d’Obres
i Manteniment de l’Espai Públic

Trinitat Fornieles Contreras.

 





Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Projectes i Obres

Exp. núm. EGAT 1/2020

Informe d’aprovació de la certificació núm. 3 i de la factura corresponent a les obres
d’emergència pels danys provocats pels aiguats del mes de gener de 2020 al carrer
Mas de la Morada, realitzades de conformitat amb el Decret d’emergència núm. 536 de
23 de gener de 2020        
 

Fets

En data 23 de gener de 2020, mitjançant  Decret  núm. 536 de l’alcalde-president,  es va
aprovar el procediment excepcional d’emergència per a la contractació de les diferents obres
i serveis, per tal de solucionar els efectes que el fort episodi de vent i pluja va provocar a la
ciutat des del dia 19 al dia 23 de gener de 2020 (temporal Glòria) i que poden suposar un
greu perill per a la població, de conformitat amb el que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Dins d'aquestes actuacions, des del Servei de Projectes i Obres s'ha encarregat l'execució
de les obres d'emergència pels danys provocats pels aiguats del mes de gener de 2020 al
carrer Mas de la Morada a l'empresa Asfaltats Riba, S.A., capacitada per a la seva execució.

En data 30 d’abril de 2020, l’empresa   ha presentat la certificació número 3, de data 30
d’abril  de  2020,  i  la  factura  corresponent  número  EMIT-388  (núm.  reg.  comptable
12020008256) de data 30 d’abril, per un import total de 85.713,01 euros, IVA inclòs, relativa
a les obres de reparació del talús del carrer Mas de la Morada.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 3, de data 30 d’abril, i la factura corresponent número
12020008256 de data 30 d’abril de 2020, per un import total de  85.713,01 euros, IVA inclòs,
relativa  a  les  obres  de  reparació  del  talús  del  carrer  Mas  de  la  Morada, s’informa
favorablement per a la seva aprovació.

La directora del Servei de Projectes, Obres i
Manteniment de l’Espai Públic  

Trinitat Fornieles Contreras

 





Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Projectes i Obres

Exp. EGAT 1/2020

Informe d’aprovació de la certificació núm. 4 i de la factura corresponent a les obres
d'emergència pels danys provocats pels aiguats del mes de gener de 2020 al carrer
Mas de la Morada realitzades de conformitat amb el decret d' emergència 536, de 23 de
gener de 2020

Fets

En data 23 de gener  de 2020,  mitjançant  Decret  núm.  536 de l’alcalde-president  es va
aprovar el  procediment excepcional d’emergència,  per a   la contractació de les diferents
obres i serveis per tal de solucionar els efectes que el fort episodi de vent i pluja va provocar
a la ciutat des del dia 19 al dia 23 de Gener de 2020 (temporal Glòria) i que podien suposar
un greu perill per a la població  de conformitat amb el que preveu  l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Dins d'aquestes actuacions, des del Servei de Projectes i Obres s'ha encarregat l'execució
de les obres d'emergència pels danys provocats pels aiguats del mes de gener de 2020 al
carrer Mas de la Morada a l'empresa Asfaltats Riba, SA, capacitada per a la seva execució.

En data 3 de juny de 2020, l’empresa Asfaltats Riba, SA, ha presentat la certificació número
4, de data 29 de maig de 2020, i la factura corresponent número 12020010025 de data 31
de maig de 2020, per un import total de 83.227,76 euros, IVA inclòs, relativa a les obres
d’emergència al carrer Mas de la Morada.

Conclusions

Un  cop  revisada  la  certificació  número  4, de  data  29  de  maig  de  2020,  i  la  factura
corresponent número 12020010025 de data 31 de maig de 2020, per un import total  de
83.227,76 euros, IVA inclòs, relativa a les obres d’emergència al carrer Mas de la Morada,
s’informa favorablement per a la seva aprovació.

La directora de serveis d’Obres
i Manteniment de l’Espai Públic

Trinitat Fornieles Contreras

 





Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Projectes i Obres

Exp. EGAT 1/2020

Informe d’aprovació de la certificació núm. 5 i de la factura corresponent a les obres
d'emergència, pels danys provocats pels aiguats del mes de gener de 2020, al carrer
Mas de la Morada realitzades de conformitat amb el decret d'emergència 536, de 23 de
gener de 2020

Fets

En data 23 de gener  de 2020,  mitjançant  Decret  núm.  536 de l’alcalde-president  es va
aprovar el procediment excepcional d’emergència,  per a   la contractació de les diferents
obres i serveis per tal de solucionar els efectes que el fort episodi de vent i pluja va provocar
a la ciutat des del dia 19 al dia 23 de Gener de 2020 (temporal Glòria) i que podien suposar
un greu perill  per a la població de conformitat amb el que preveu  l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Dins d'aquestes actuacions, des del Servei de Projectes i Obres s'ha encarregat l'execució
de les obres d'emergència, pels danys provocats pels aiguats del mes de gener de 2020, al
carrer Mas de la Morada a l'empresa Asfaltats Riba, SA, capacitada per a la seva execució.

En  data  19  de  juny  de  2020,  l’empresa  Asfaltats  Riba,  SA,  ha  presentat  la  certificació
número 5, de data 15 de juny de 2020, i la factura corresponent número 12020011150 de
data 19 de juny de 2020, per un import total de 7.988,08 euros, IVA inclòs, relativa a les
obres d’emergència al carrer Mas de la Morada.

Conclusions

Un  cop  revisada  la  certificació  número  5, de  data  15  de  juny  de  2020,  i  la  factura
corresponent  número 12020011150 de data 19 de juny  de 2020, per  un import  total  de
7.988,08 euros, IVA inclòs, relativa a les obres d’emergència al carrer Mas de la Morada,
s’informa favorablement per a la seva aprovació.

La directora de serveis d’Obres
i Manteniment de l’Espai Públic

Trinitat Fornieles Contreras
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