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Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 
en primera convocatòria, el dia 25 de novembre de 2009. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18.30 h del dia 25 de novembre de 2009, 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, Sra. 
Isabel Roig i Casas, Sr. Jordi Pera i Pi, Sr. Marc Soler i Colomer i Sra. Annabel 
Moreno i Nogué. 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 ordinari, el dia 16 de novembre de 
2009. Coneguda aquesta acta, se n’acorda l’aprovació per unanimitat, i se n’ordena la 
transcripció al llibre d’actes corresponent. 

 
1.- APROVACIÓ DE PROJECTE TÈCNIC.- Es dóna compte de l'expedient que 

es tramita per a l'aprovació del projecte tècnic d'execució de l'obra ordinària municipal 
de “Reurbanització del tram de la riera Bisbe Pol entre c/ Ample i c/ Olivar”. 

Vistos els informes favorables dels Serveis Tècnics d'Urbanisme de 20 de 
novembre de 2009. 

Vist l'informe favorable del TAG d'Urbanisme de 24 de novembre de 2009  i de 
conformitat amb aquest.  

S’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària,          

”Reurbanització del tram de la riera Bisbe Pol entre c/ Ample i c/ Olivar”, amb un 
pressupost d'execució per contracta de 862.068 € i un IVA suportat de 137.931 €.  

 
SEGON.- Acordar l’obertura d’un període d’informació pública de 15 dies, de 

conformitat amb el que disposen els articles  37.2 del ROAS de 13 de juny de 1995  i  
50 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques, i disposar la publicació al BOP de l’anunci corresponent. Durant aquest 
període s'haurà de requerir al projectista de l'obra, l'aportació de la documentació 
referida per l'enginyer municipal en el seu informe (Estudi de Seguretat i de Salut)  i el 
visat dels plànols d'enderrocs, xarxa viària, sanejament, telecomunicacions i 
enllumenat. 

 
TERCER.- Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap 

al·legació, s'entendrà definitiva l'aprovació inicial. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el president 

aixeca la sessió a les 18.55 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta acta autoritzada  
per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  27 de novembre de 2009 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT 


