
 
  
 
 
  
Secretaria 
F/U 

Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern 
Local, en primera convocatòria, el dia 17 de març de 2010. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 11.40 h del dia 17 de març de 2010, es 

reuniren a la Casa de la Vila, sota la presidència de l’alcalde Sr. Ramon Vinyes 
i Vilà, els tinents d’alcalde Sr. Xavier Febrer i Claveras, Sra. Lorena Estrada 
Ocaña i Sra. Annabel Moreno i Nogué. No hi assisteixen la tinent d'alcalde Sra. 
Isabel Roig i Casas i els tinents d'alcalde Sr. Jordi Pera i Pi i Sr. Marc Soler. 
Assistits pel secretari de la Corporació, Sr. Ángel Lozano i Pérez. I per tant, 
amb el quòrum necessari perquè es pugui dur a terme vàlidament aquesta 
sessió extraordinària en primera convocatòria. 

 
Tot seguit, es procedeix a tractar dels assumptes següents: 
 
El president obre la sessió i el secretari llegeix la minuta o esborrany de 

l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 
24 de febrer de 2010. Coneguda aquesta acta, se n’acorda l’aprovació per 
unanimitat, i se n’ordena la transcripció al llibre d’actes corresponent. 

 
1.- LLICÈNCIES.- Es dóna compte dels expedients tramitats per a la 

concessió de les oportunes llicències municipals. 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics i del tècnic d’Administració 

General. 
 
S'acorda per unanimitat de concedir llicència municipal d'obres  a: 
 
JOSEP PALOU PONT (llicències obres majors 2009/2023 per dur a 

terme la reforma i ampliació de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer de les ESCOLÀPIES número 13, d’aquesta localitat, de conformitat amb 
el projecte tècnic redactat per Domènec R. Massuet Castells, visat amb el núm. 
2009016536 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

 
L’interessat haurà de dipositar les següents fiances: 
 
Una fiança per import de 2.344,00 € que garanteixi el cost de 

reconstrucció o reparació del domini públic afectat per les obres, també 
respondrà dels danys produïts i comprovats que superin la quantitat fixada en 
la fiança. 

 
Una altra fiança per import de 181,38 € per tal de garantir una gestió 

adequada dels residus de construcció i/o excavació generats per l’obra 
realitzada, tal com estableix l’article 5.2 c), del Decret 201/1994, de 26 de juliol. 
L’interessat també haurà de presentar el document d’acceptació per part d’un 
gestor autoritzat, de gestió adequada dels residus.  

 



 
  
 
 
  

2- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REURBANITZACIÓ D'UN TRAM DE LA RIERA.- Es dóna compte de la 
proposta de l'Alcaldia sobre l'assumpte enunciat. Coneguda aquesta proposta, 
s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Autoritzar la despesa per import de 735.815,80€, més la 

quantitat de 117.730,53€ en concepte d’IVA, de conformitat amb les clàusules 
21 i 22 del Plec de condicions economicoadministratives i, en conseqüència, 
elevar a definitiva l'adjudicació provisional acordada per la Junta de Govern 
Local  en sessió de data 22 de gener de 2010, en relació amb la contractació 
de l'execució de l'obra de REURBANITZACIÓ DEL TRAM DE LA RIERA BISBE 
POL ENTRE EL CARRER AMPLE (ANSELM CLAVÉ) I LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA D’ARENYS DE MAR d’acord amb el projecte i el plec de clàusules 
aprovades i amb les millores presentades en la proposta, a l’entitat GRUP MAS 
CONSTRUCTORS, SLU, representada per la Sra. Marina Mas Clotet, CIF B-
59.859.025, amb domicili social a Manresa (08243), Sant Joan d’en Coll, 42-44, 
pel preu total de 735.815,80€, més la quantitat de 117.730,53€ en concepte 
d'IVA. 

 
SEGON.- Que es procedeixi a formalitzar el corresponent contracte 

administratiu, de conformitat amb la clàusula 22 del plec de clàusules 
particulars, pel qual s’ha de regir el contracte. 

 
TERCER.- Notificar l'adjudicació definitiva a tots els licitadors i ordenar-

ne la publicació en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament, als efectes de 
l'article 137 de la Llei de contractes del sector públic. 

 
QUART. Procedir a la devolució de les garanties provisionals dipositades 

pels licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
CINQUÈ.- Nomenar el Sr. Enric Castelló i Vives, arquitecte municipal, 

responsable del contracte, amb les funcions que preveu l’article 41 LCSP, en 
relació amb l'execució de l’obra de REURBANITZACIÓ DEL TRAM DE LA 
RIERA BISBE POL ENTRE EL CARRER AMPLE (ANSELM CLAVÉ) I LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA D’ARENYS DE MAR, l’execució de la qual ha estat 
adjudicada a GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU. 

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

president aixeca la sessió a les 12.00 Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta 
acta autoritzada  per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  17 de març de 2010. 
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
 



 
  
 
 
  

 
 
 
 

 


