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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2014 es va adjudicar a l’empresa 
“Cobra Instalaciones y Servicios” l’execució de l’obra del nou equipament de la Policia 
Municipal de Gavà, al carrer de la Llenya. 

La Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2015 va aprovar: 

- Pròrroga execució obra nou equipament Policia Municipal de Gavà. 
En la que s’aprova una modificació del contracte consistent en un augment de 
81.155,74 €, que suposa un 9’5% de l’import d’adjudicació. 
S’estableix un nou termini d’execució de 9 mesos en comptes dels 7 previstos 
inicialment. 

- Requeriment subsanació de les deficiències existents en les obres del nou equipament de 
la Policia Municipal de Gavà en el carrer de la Llenya. 

Establint un termini d’execució màxim de 45 dies. 

Vist això, formulem les següents 

Preguntes 

•Quins és el motiu pel qual l’obra no ha finalitzat dins dels 7 mesos previstos en el plec de 
condicions tècniques? 

•En que consisteixen els increments de medicions i quines són les noves unitats d’obres no 
previstes en el projecte inicial? 

•Quines són les deficiències constatades pels serveis tècnics i que han de ser subsanades 
pel contractista? 

•Quin és el valor d’aquest treballs de subsanació de deficiències? 

Gavà, 27 de juliol de 2015 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
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