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Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 

en primera convocatòria, el dia 22 de desembre de 2008. 
  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 14.00 h del dia 22 de desembre de 2008, es 

reuniren a la Casa de la Vila, sota la presidència de l’alcalde Sr. Ramon Vinyes i Vilà, 
els tinents d’alcalde Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, Sr. Tomàs Salazar i Vela, Sr. 
Marc Soler i Colomer, Sr. Jordi Pera i Pi. Assistits per la secretària accidental  de la 
Corporació, Sra. Teresa Icardo i Paredes. I per tant, amb el quòrum necessari perquè 
es pugui dur a terme vàlidament aquesta sessió extraordinària en primera 
convocatòria. 

 
El president obre la sessió i tot seguit, es procedeix a tractar del següent i únic 

assumpte: 
  
Vist el Decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal 

d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i el 
treball i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament. 

 
Atès que la presentació de sol·licitud s’ha d’efectuar per cada projecte abans 

del 24 de gener de 2009 i per tant, cal que en aquesta data els projectes objecte de 
sol·licitud estiguin definitivament aprovats. 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 17 de desembre de 2008, en el qual s’ha 

detectat l’existència d’errors materials en relació amb el nom del redactor del projecte, 
es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Deixar sense efecte el Decret de data 17 de desembre de 2008, 

per error en el nom del redactor del projecte. 
 
 SEGON.- Aprovar inicialment el “projecte modificat de renovació del 
clavegueram, del tram de Platja Cassà comprès entre el carrer d’en Riera i la plaça 
del Molí del Mar (Fase B)”,  redactat per GESA, Gestió d’Enginyeria, Serveis i 
Arquitectura, SL, amb un pressupost per contracta de 757.130,71 €.  
 
 TERCER.- Declarar la urgència en la tramitació d’aquest  procediment. 
 

 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el president 

aixeca la sessió a les 14.55 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta acta autoritzada  
per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  17 de desembre de 2008 
 

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL  DE L‘AJUNTAMENT 
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