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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 29 DE JUNY DE 2015

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 10:25 
hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, per a dur 
a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras, primera tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón, tercer tinent d’alcaldessa
- Jordi Anducas i Planas, regidor

Excusada: Carme Benito Gómez, regidora

També assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:  Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado, J.A. Andrés Palacios i Manel 
Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents: 

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I HABITATGE 

Contractació

2. Adjudicació del contracte d'obres de reparacions superficials a l'Av. 
Mare de Deu de Lourdes

La Junta de Govern Local, en sessió de 17 d’abril de 2015, va aprovar inicialment el 
projecte d’obra per a la reparació superficial de l’Av. Mare de Déu de Lourdes, entre 
els números 2 i 32, de la urbanització de les Cases Pairals, per un pressupost total 
de 64.413,82 (IVA inclòs), essent aprovat definitivament per la sessió de la Junta 
de Govern Local de 5 de juny de 2015.

Mitjançant Providència d’Alcaldia, de 15 de maig de 2015, es va resoldre sobre la 
necessitat d’iniciar expedient per a la contractació de l’execució de les obres 
projectades, i sobre la necessitat de sol·licitar oferta a les tres empreses que van 
presentar les millors ofertes econòmiques en el procediment de reparació superficial 
anterior, per tal de comprovar si atès l’import ofertat es podia adjudicar el 
contracte mitjançant la tramitació establerta per als contractes menors.

En dates 20 i 21 de maig es van rebre les tres ofertes sol.licitades, segons el detall 
següent:

-Tecnologia de Firmes, SA: 47.355,37 € (IVA exclòs)
-Asfaltos Augusta, SL: 46.849,00 (IVA exclòs)
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-Pabasa Euroasfalt, SA: 49.578,21 € (IVA exclós)

Per Decret d’Alcaldia núm. 1050/2015, de 4 de juny, es va iniciar l’expedient per a 
la contractació d’aquestes obres, amb efectes 15 de maig, tenint per sol·licitades, 
presentades i admeses les tres ofertes citades anteriorment, i es va requerir 
l’empresa Asfaltos Augusta, SL amb CIF B-64455835, per haver resultat l’empresa 
licitadora amb l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de 
licitació de referència, en proposar un import de 46.849,00 €, 21% d’IVA exclòs, 
per a l’execució del contracte, per a què en el termini màxim de 3 dies hàbils a 
comptar de la recepció del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança 
definitiva i presentés la documentació administrativa indicada en la clàusula 4.4 del 
plec de clàusules administratives particulars.

En haver-se complert correctament i en el termini indicat els condicionants 
requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 1050/2015, de 4 de juny, i per tot l’exposat, 
a proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, la Junta de 
Govern Local acorda el següent:  

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres necessàries per a les reparacions 
superficials de l’Av. Mare de Deu de Lourdes, entre els números 2 i 32 de la 
urbanització Les Cases Pairals, en els termes i condicions especificats en el projecte 
aprovat, a l’empresa Asfaltos Augusta, SL amb CIF B-64455835, pel preu cert i 
global de //46.849,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el Plec de Clàusules Administratives Generals, el 
projecte aprovat i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva 
proposició.

SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta 
d’empreses licitadores, i publicar-lo en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, dins dels 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, segons 
s’estableix en l’article 156 del TRLCSP, i publicar-lo en el perfil del contractant, de 
conformitat amb l’article 154 del TRLCSP. 

QUART. Disposar la despesa per import total màxim del contracte de //56.687,29.-
// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 
núm. 11.1532.61904 del vigent pressupost municipal.”

3.Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica 
de caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 11:10 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera


