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Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 
en primera convocatòria, el dia 22 de gener de 2010. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 14,.15 h del dia 22 de gener 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, Sr. Jordi Pera i Pi, Sra. Lorena 
Estrada Ocaña i Sr. Marc Soler i Colomer Sra. Annabel Moreno i Nogué. Assistits pel 
secretari de la Corporació, Sr. Ángel Lozano i Pérez. No hi assisteix la tinent d'alcalde 
Sra. Isabel Roig i Casas. 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 de l'únic assumpte: 
 
ASSUMPTE ÚNIC.- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE.- Es dóna compte de la 

proposta de la Mesa de contractació, constituïda segons l'expedient tramitat per a la 
licitació de les obres de reurbanització d'un tram de la riera Bisbe Pol entre el carrer 
Ample (Anselm Clavé) i la plaça de l'Església, sobre adjudicació provisional del 
contracte. 

 
Considerant la dita proposta i de conformitat amb aquesta. I segons el que 

disposa l'art. 135.3 de la Llei de contractes del sector públic de 30 d'octubre de 2007 i 
la competència delegada per l'Alcaldia a aquesta Junta de govern local, s’acorda per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de licitació. 

 
SEGON.- Adjudicar provisionalment 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 i 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. 

 
TERCER.- Que es procedeixi a requerir a l'adjudicatari provisional la 

documentació assenyalada en la clàusula 20 del plec, amb els efectes que s'hi 
indiquen, de conformitat amb l'article 135 de la llei de contractes del sector públic, i 
ordenar la notificació d'aquest acord a tots els licitadors i la seva publicació en el perfil 
de contractant de l'Ajuntament. 

 
QUART.- L’adjudicació definitiva i la formalització del contracte quedaran 

condicionades a l’acord d’autorització de despesa, conforme a les clàusules 21 i 22 del 
plec de condicions econòmic administratives. 

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

aixeca la sessió a les 14.30 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta acta autoritzada  
per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  25 de gener de 2010 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT 



 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


