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Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 
en primera convocatòria, el dia 27 de març de 2009. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 14.00 h del dia 27 de març 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. Joaquim Ponsarnau i Cardelús i Sr. Xavier Febrer 
i Claveras i Sr. Jordi Pera i Pi. Assistits pel secretari de la Corporació, Sr. Àngel 
Lozano i Pérez. No hi assisteixen els tinents d’alcalde Sr. Marc Soler i Colomer, 
Sra. Isabel Roig i Casas i Sr. Tomàs Salazar i Vela. 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: 
 
1.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTRATACIÓ D'OBRES.- Es 

dóna compte dels expedients tramitats per a la contractació d'obres, incloses 
en el Fons estatal d'inversió local. 

 
Vistos aquests expedients s’acorda per unanimitat: 
 
A)   PRIMER.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional acordada per 

la Junta de Govern Local  en sessió de data 9 de març de 2009, en relació amb 
la contractació de l'execució de les obres de renovació d'un tram del 
clavegueram del carrer Platja Cassà, fase 2 (a càrrec del Fons estatal 
d'Inversió Local), 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-
59859025 i domicili social a Manresa (08243), Sant Joan d'En Coll, 42-44, pel 
preu total de 652.698,89€, més la quantitat de 104.431,82€ en concepte de 
IVA. 

 
SEGON.- Notificar l'adjudicació definitiva a tots els licitadors i ordenar-ne 

la publicació en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament, als efectes de 
l'article 137 de la Llei de contractes del sector públic. 

 
B) PRIMER.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional acordada per la 

Junta de Govern Local  en sessió de data 9 de març de 2009, en relació amb la 
contractació de l'execució de les obres de reforma i ampliació del pavelló 
esportiu municipal (a càrrec del Fons estatal d'inversió local), d’acord amb el 
projecte i el plec de clàusules aprovades i amb les millores presentades en la 
proposta, a l’entitat FERROVIAL AGROMAN, SA, representada pel Sr. Javier 
del Saz Cantarero, CIF A-28019206 i domicili social a Madrid (28042), Ribera 
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del Loira, 42, pel preu total de 1.205.776,84€, més la quantitat de 192.924,29€ 
en concepte d’IVA. 

 
SEGON.- Notificar l'adjudicació definitiva a tots els licitadors i ordenar-ne 

la publicació en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament, als efectes de 
l'article 137 de la Llei de contractes del sector públic. 

 
C) PRIMER.- Elevar a definitiva l'adjudicació provisional acordada per la 

Junta de Govern Local  en sessió de data 9 de març de 2009, en relació amb la 
contractació de l'execució de les obres d'urbanització del carrer de l’Esglèsia 
d'Arenys de Mar (a càrrec del Fons estatal d'inversió local), d’acord amb el 
projecte i el plec de clàusules aprovades i amb les millores presentades en la 
proposta, a l'entitat INCUNART, SA, representada pel Sr. Jordi Cusachs 
Omella, NIF A-58190240 i domicili social a Santa Susanna (08398), Carretera 
N-II, pk 672.600, pel preu total de 299.537,71€, més la quantitat de 47.926,03€ 
en concepte d’IVA. 

 
SEGON.- Notificar l'adjudicació definitiva a tots els licitadors i ordenar-ne 

la publicació en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament, als efectes de 
l'article 137 de la Llei de contractes del sector públic. 

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

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

 
ARENYS DE MAR,  30 de març de 2009 
 

EL SECRETARI DE L‘AJUNTAMENT 
 
 
 


