
 
  
 
 
  
Secretaria 
F/U 

Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern 
Local, en primera convocatòria, el dia 24 de febrer de 2010. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18.30 h del dia 24 de febrer 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, 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 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 8 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. 

 
ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE.- Es dóna compte de la següent 

proposta de l'Alcaldia: 
 
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de novembre de 

2009, pel qual es resol aprovar expedient de contractació mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària per a prestació del servei de neteja dels 
edificis municipals d’Arenys de Mar, d'acord amb els plecs i el projecte 
aprovats. 

 
Vista l’Acta de la Mesa de contractació de dates 9 i 17 de febrer de 2010,  

en la qual es proposa adjudicar provisionalment el contracte al licitador que ha 
presentat l’oferta més favorable econòmicament a l'Ajuntament. 

 
Vist l'article 135 de la Llei de contractes del sector públic es proposa a la 

Junta de Govern Local, en virtut de la competència que té delegada d’aquesta 
Alcaldia, l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
SEGON.- Adjudicar provisionalment la prestació del servei de neteja dels 

edificis municipals d’Arenys de Mar d’acord amb el Plec de clàusules 
aprovades i amb les millores presentades en la proposta, a l’entitat GCC, 
SERVEIS, representada per la Sra. Georgina Conesa Carreras, NIF 
38114411F i domicili social al Masnou (08320), Cristòfol Colom, 13 A, pel preu 
total de 282.800,84€, més la quantitat de 45.248,13€ en concepte d’IVA. 

 



 
  
 
 
  

TERCER.- Que es procedeixi a requerir a l’adjudicatari provisional la 
documentació indicada en la clàusula 16 del Plec, amb els efectes que s’hi 
assenyalen, 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 publicació 
en el perfil de contractant de l'Ajuntament. 

 
Considerada la proposta formulada. 
 
S’acorda per unanimitat aprovar la proposta avantdita segons queda 

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

president aixeca la sessió a les 18.50 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta 
acta autoritzada  per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  26 de febrer de 2010 
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


