
 
 

Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 
en primera convocatòria, el dia 23 de desembre de 2009. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18.30 h del dia 23 de desembre 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, 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. 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 del següent i únic assumpte: 
 
1.- APROVACIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.- Es dóna 

compte de la següent proposta d'acord formulada per l'Alcaldia:   
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en el 

concurs per adjudicar l’execució de les obres 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, mitjançant 
procediment obert i tramitació urgent. 

 
Atès que la tramitació urgent es troba justificada en informe de 

l’arquitecte municipal que figura en l’expedient. 
 
Atès que el Plec esmentat ha rebut informe favorable del secretari de 

l’Ajuntament i ha estat fiscalitzat per la interventora municipal. Vistes les 
facultats i competències que m’atribueix la Disposició addicional segona, 1 i 7 
de la LCSP, així com el Decret d’aquesta Alcaldia de data 19 de juny de 2007, 
en el qual es delega a la Junta de Govern Local la competència de les 
contractacions que superin el 5% dels recursos ordinaris del pressupost i que 
no siguin competència del Ple.  

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Acordar la tramitació per urgència de l'expedient de 

contractació. 
 
SEGON.-  Aprovar l’expedient de contractació per a l'execució de les 

obres 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 i disposar que es procedeixi a iniciar el procediment obert 
i tramitació urgent de la licitació. 

 



 
 

TERCER.- Aprovar el compromís de despesa per import de 862.068 €, 
de pressupost d'execució i de l'import de 137.931€ corresponents a l’IVA, amb 
càrrec a  la partida  82 452 622 del pressupost municipal per a 2010, per a 
l'execució de les obres 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 plec de clàusules 
administratives particulars. 

 
QUART.- Condicionar l’eficàcia del contracte a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el moment de l’adquisició del compromís de despesa. 
 
Sotmesa la transcrita proposta a votació se n’acorda per unanimitat 

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

president aixeca la sessió a les 18.45 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta 
acta autoritzada  per mi, amb les signatures del president i la meva, el secretari, 
que en dono fe. 
 

 ARENYS DE MAR,  28 de desembre de 2009 
 

                     L’ALCALDE,       EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que l'acta transcrita que precedeix, 
corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre             
de 2009, s'ha estès sense esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de 
timbre comunitari 499969-D revers a 499970-D envers i núm. d'ordre 60 revers 
a 61 envers. 

 
EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT,                                         

 
 
 
 
 
 


