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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 22 DE JUNY DE 2015
Corbera de Llobregat, 22 de juny de 2015
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 10:05
hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria, per a dur
a terme la sessió extraordinària 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
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 per procedir en primer terme, si escau, a declarar
constituïda la Junta de Govern Local:
1. Constitució de la Junta de Govern Local.
Per Decret 1092/2015, de 15 de juny, l’alcaldessa d’aquest Ajuntament ha procedit
a la constitució de la Junta de Govern Local, a la designació dels seus membres, al
nomenament de tinents i tinentes d’alcaldessa i a efectuar la delegació de
competències.
En compliment del que determina l’article 112 del Reial decret 2568/1986, de 28
d’abril, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROFRJ), la sessió constitutiva que ara se celebra ha estat convocada
dins els deu dies següents al de la resolució abans esmentada.
Oberta la sessió, es comprova l’assistència de tots els seus membres, que accepten
de forma tàcita la delegació de competències efectuada.
Atès el quòrum d’assistència, l’alcaldessa declara constituïda la Junta de Govern
Local, passant a continuació a l’estudi de la resta de punts inclosos en l’ordre del
dia, els acords dels quals resten aprovats per unanimitat.
2. Determinació de la periodicitat de les sessions.
Com a resultat de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015,
convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el 13 de juny de
2015 es va dur a terme el Ple extraordinari de constitució de la Corporació, amb la
pressa de possessió dels candidats electes i l’elecció de l’alcaldessa.
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Per Decret de l’Alcaldia núm. 1092 s’han nomenat els membres de ple dret de la
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, i s’ha convocat la sessió constitutiva
per al proper dilluns, dia 22 de juny de 2015, a les deu hores.
Tot i que quant al règim de sessions ordinàries, l’article 99 del TRLMRLC determina
que serà el Ple municipal l’encarregat de determinar la seva periodicitat, l’article
51.2 del ROM estableix que en la sessió constitutiva d’aquest òrgan s’establirà el
règim de sessions ordinàries de periodicitat pre-establerta, que com a mínim tindrà
caràcter mensual, havent de donar compte d’aquest acord al Ple municipal.
Per tot l'exposat, a proposta de l’Alcaldia la Junta de Govern Local acorda el
següent:
PRIMER. Determinar que la Junta de Govern Local es reunirà per celebrar les
sessions ordinàries amb una periodicitat setmanal, els dilluns a les 10 hores, sense
perjudici de la facultat de l’alcaldessa per efectuar la convocatòria en horari diferent
per necessitats del servei.
Si aquest dia coincideix en festiu o vigília de festiu, la sessió ordinària es durà a
terme el dia i hora que l’alcaldessa assenyali a la convocatòria. El mes d'agost es
considerarà inhàbil als efectes de celebració de sessió ordinària.
SEGON. Donar compte de l’acord a la propera sessió plenària que es celebri.
3.Adjudicació del contracte de servei de manteniment dels ascensors
instal·lats en edificis de titularitat municipal.
Per acord de la Junta de Govern Local, d’1 d’abril de 2015, es van aprovar
l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques relatius al contracte de servei integral de manteniment dels ascensors
instal·lats en els edificis i dependències municipals, i es va convocar la licitació,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de
licitació de 24.192,00 €, 21% d’IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del
contracte, establint com a data d’inici prevista del mateix l’1 de juliol de 2015.
En data 12 de maig de 2015 s’ha procedit a l’obertura del sobre núm. 2 de les nou
(p) pliques presentades a la licitació i que han estat admeses.
Les pliques han estat valorades per la Mesa de Contractació en actes emeses en
dates 21 i 28 de maig de 2015, que s’incorporen a l’expedient, i on es proposa
l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora A.Embarba, SA amb NIF A29018637, en proposar un import de 10.063,20 €, 21% d’IVA exclòs, pels quatre
anys de durada inicial del contracte, havent obtingut una puntuació total de 100
punts, després d’haver justificat adequadament la baixa anormal o
desproporcionada en què havia resultat la seva oferta, en resposta al requeriment
efectuat per la Mesa de Contractació en Decret d’Alcaldia núm. 943/2015, de 22 de
maig.
Per Decret d’Alcaldia núm. 990/2015, de 28 de maig, es va requerir l’empresa
A.Embarba, SA amb NIF A-29018637, en haver resultat l’empresa licitadora amb
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l’oferta més avantatjosa de les presentades en el procediment de licitació de
referència, en proposar un import de 10.063,20 €, 21% d’IVA exclòs, per a
l’execució del contracte, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar
de la recepció del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva, fes
efectiu el pagament de l’anunci de licitació 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. 990/2015, de 28 de maig, i per tot l’exposat,
a proposta de la regidoria de Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda el
següent:
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei integral de manteniment dels ascensors
instal·lats en els edificis i dependències municipals de Corbera de Llobregat, a
l’empresa A.Embarba, SA amb NIF A-29018637, pel preu cert i global de
//10.063,20.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules
Administratives Generals i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva
proposició, i amb data d’inici 1 de juliol de 2015.
SEGON. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses licitadores, així com els informes de valoració, 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 de caràcter plurianual per import total màxim del
contracte de //12.176,47.-// euros (IVA inclòs), que es farà efectiva amb càrrec a
les següents partides pressupostàries i amb el següent desglòs:
Pels tres ascensors instal·lats en els habitatges de protecció oficial, import màxim
de //5.218,49.-// € amb càrrec a la partida pressupostària 10.1522.21300 del
vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit que es consigni pels anys 2016,
2017, 2018 i 2019:
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2015
2016
2017
2018
2019

................. 652,31 €
................. 1.304,62 €
................. 1.304,62 €
................. 1.304,62 €
................. 652,32 €

Pels tres ascensors instal·lats en les escoles, import màxim de //5.218,49.-// € amb
càrrec a la partida pressupostària 31.323.21300 del vigent pressupost municipal,
subordinada al crèdit que es consigni pels anys 2016, 2017, 2018 i 2019:
Exercici 2015 ................. 652,31 €
Exercici 2016 ................. 1.304,62 €

Exercici 2017 ................. 1.304,62 €
Exercici 2018 ................. 1.304,62 €
Exercici 2019 ................. 652,32 €
Per l’ascensor instal·lat a la biblioteca, import màxim de //1.739,49.-// € amb
càrrec a la partida pressupostària 33.3321.21300 del vigent pressupost municipal,
subordinada al crèdit que es consigni que es consigni pels anys 2016, 2017, 2018 i
2019:
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici
Exercici

2015
2016
2017
2018
2019

.................
.................
.................
.................
.................

217,44
434,87
434,87
434,87
217,44

€
€
€
€
€.”

4.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 10:30
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
La secretària

Vist i Plau
L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez

Montserrat Febrero i Piera

