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

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 14.00 h del dia 24 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. Jordi Pera i Pi i Sra. Annabel Moreno i Nogué.  No hi assisteixen 
els tinents d'alcalde Sra. Isabel Roig i Casas, Sra. Lorena Estrada Ocaña, Sr. Xavier 
Febrer i Claveras i Sr. Marc Soler Colomer. 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 del següent i únic  assumpte: 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTA.- 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 17 de març de 2010. Coneguda aquesta acta, se n’acorda 
l’aprovació per unanimitat, i se n’ordena la transcripció al llibre d’actes corresponent. 

 
2.- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE.- Es dóna compte de la proposta de 

l'Alcaldia sobre adjudicació del contracte de neteja dels edificis municipals. 
Vista aquesta proposta i de conformitat amb la competència delegada per 

l’Alcaldia a aquesta Junta de Govern local, segons Decret de data 19 de juny de 2007. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar definitivament 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 de IVA, d’acord amb la proposta que formula. 

SEGON.- Que es procedeixi a formalitzar el corresponent contracte 
administratiu, de conformitat amb la clàusula 19 del Plec de clàusules particulars, pel 
qual s’ha de regir el contracte. 

 
TERCER.- Notificar l'adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractant d'aquest Ajuntament, el Diari de la Unió Europea i el BOE, als efectes que 
preveuen els articles 137 i 138.2 de la Llei de contractes del sector públic, i acomplir el 
que preveu l’article 29.1 de la LCSP. 

 
QUART.- Procedir a la devolució de les garanties provisionals dipositades pels 

licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el president 

aixeca la sessió a les 14.15 Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta ta autoritzada  per 
mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  25 de març de 2010. 

 
EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT 


