
 
  
 
 
  

Acta de la sessió extraordinària que va dur a terme el Ple, en primera 
convocatòria, el dia 6 de setembre de 2010  

 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18.00 h del dia 6 de setembre 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, Sr. Xavier Febrer i 
Claveras, Sra. Isabel Roig i Casas, Sr. Marc Soler i Colomer, Sra. Lorena 
Estrada Ocaña i Sra. Annabel Moreno i Nogué i els regidors i regidores  Sra. 
Isabel Illescas Sánchez, Sra. Assumpció Balliu i Tena, Sr. Benet Maimí i Pou, 
Sr. Estanislau Fors i Garcia, Sra. Maria Rosa Zaragoza i Juncà i Sr. Alejandro 
Acero i Cherta. Assistits pel  secretari de l'Ajuntament, Sr. Àngel Lozano i 
Pérez.   No hi assisteixen les regidores Sra. Joana Asensio i Solaz i Sra. Maria 
Rosa Dias i Caballé  i els regidors  Sr. Josep Antoni Burcet i Linares i Sr. Agustí 
Massuet i Recolons. I, per tant, amb el quòrum necessari perquè pugui tenir lloc 
vàlidament aquesta sessió extraordinària, en primera convocatòria, segons 
l'ordre del dia prèviament establert. 

 
Tot seguit es procedeix a tractar del següent i únic  assumpte: 
 
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

D’UN IMMOBLE, DESTINAT A ESCOLA-BRESSOL MUNICIPAL.-  El tinent 
d’alcalde Sr. Jordi Pera dóna compte de l’expedient tramitat sobre l’assumpte 
enunciat. 

 
• El regidor Sr. Acero demana a l’Alcaldia que, atesa la baixa del 

preu del contracte, els Serveis municipals controlin el compliment de les 
obligacions del contractista. 

• El regidor Sr. Maimí, en representació del grup municipal de CiU, 
diu que el vot del seu grup serà d’abstenció; per coherència amb l’opinió que,  
sobre l’assumpte, ja ha manifestat en tot el que precedeix sobre l’obra que es 
pretén. 
 

Tot seguit: 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2010, pel qual 

es va resoldre aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
i tramitació ordinària per a l’execució de les obres de construcció d’un immoble 
per destinar-lo a escola bressol municipal, d’acord amb els plecs i el projecte 
aprovats. 

 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de dates 30 de juny i 25 d’agost 

de 2010, en la qual es proposa adjudicar provisionalment el contracte al 
licitador que ha presentat l’oferta més favorable econòmicament a l’Ajuntament 
un cop ha resultat provada la seva capacitat tècnica i econòmica en relació 
amb la baixa presentada i a la vista del procediment tramitat a aquest efecte. 



 
  
 
 
  

Vist l’article 135 de la Llei de contractes del sector públic i fent ús de la 
competència que confereix l’article 52.2 n) de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

 
S’acorda: per onze vots a favor i dues abstencions, corresponents al 

grup municipal de CiU: 
 
PRIMER.- Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
SEGON.- Adjudicar provisionalment l’execució de l’obra de construcció 

d’un immoble per destinar-lo a escola bressol d’acord amb el projecte i el plec 
de clàusules aprovades, a l’entitat XAVIER ALSINA, SA, representada pel Sr. 
Joaquim Nogué Martínez i pel Sr. Fco. Javier Alsina Falgàs, CIF A-17228131 i 
domicili social a Campllong (Girona) (17459), pel preu total d’1.209.450,00 €, 
més la quantitat de 217.701,00 € en concepte d’IVA. 

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

documentació indicada en la clàusula 20 del plec, amb els efectes que s’hi 
assenyalen, de conformitat amb l’article 135 de la Llei de contractes del sector 
públic, i a ordenar la notificació del present acord a tots els licitadors i la seva 
publicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament. 

 
QUART.- Delegar en l’Alcaldia, de conformitat amb el que disposa 

l’article 52.4 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril de 
2003, la competència per adjudicar definitivament, si escau, la contractació de 
les obres objecte del present acord. 

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

president aixeca la sessió a les 18.15. 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, ,  7 de setembre de 2010  
 
    L’ALCALDE,                           EL SECRETARI, 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA./   Per fer constar que l’acta transcrita que precedeix, 

corresponent a la sessió del Ple de data 6 de setembre de 2010, s’ha estès 
sense esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 203091 
-E revers a 203092-E envers i núm. d’ordre 106 revers a 107 envers. 
 

EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT, 



 
  
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


