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Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 
en primera convocatòria, el dia 6 de febrer de 2009. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 13.30 h del dia 6 de febrer 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, Sr. Marc Soler i 
Colomer, Sr. Jordi Pera i Pi i Sra. Isabel Roig i Casas. Assistits pel secretari de 
la Corporació, Sr. Àngel Lozano i Pérez. No hi assisteixen els tinents d’alcalde 
Sr. Xavier Febrer i Claveras 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.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTES TÈCNICS.- A) Vist 

l'acord d'aprovació inicial del Projecte de REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
PAVELLÓ ESPORTIU PAV-3  d'Arenys de Mar, que ha esdevingut definitiu en 
no haver-se presentat dins de termini al·legacions ni reclamacions en contra, 

 
S’acorda per unanimitat:  
 
Aprovar definitivament el Projecte de reforma i ampliació del  Pavelló 

esportiu PAV-3, redactat per GAAB Arquitectes, SLP, amb un pressupost 
d'execució de 1.208.851,34 € i un IVA suportat de 193.416,21€. 

 
B) Vist l'acord d'aprovació inicial del Projecte d'URBANITZACIÓ DEL 

CARRER DE L’ESGLÉSIA d'Arenys de Mar, que ha esdevingut definitiu en no 
haver-se presentat dins de termini al·legacions ni reclamacions en contra, 

 
S’acorda per unanimitat: 
 
Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del carrer de l’Església 

d'Arenys de Mar, redactat per Jordi Segura i Torres, amb un pressupost 
d'execució de 299.537,71 € i un IVA suportat de 47.926,03€. 

 
C) Vist l'acord d'aprovació inicial del Projecte de RENOVACIÓ DEL 

CLAVEGUERAM DE PLATJA CASSÀ, FASE B, que ha esdevingut definitiu en 
no haver-se presentat dins de termini al·legacions ni reclamacions en contra, 

 
S’acorda per unanimitat:  
 
Aprovar definitivament el Projecte modificat de renovació del 

clavegueram del tram de Platja Cassà comprès entre el carrer d'En Riera i la 
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plaça de Molí del Mar (fase B), redactat per Gesa, Gestió d'Enginyeria, Serveis 
i Arquitectura, SL, amb un pressupost d'execució de 652.698,89 € i un IVA 
suportat de 104.431,82€. 

 
2.- APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ.- A) Vist el plec 

de clàusules administratives particulars que ha de regir en el concurs per 
adjudicar l'execució de les obres de RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DE 
PLATJA CASSÀ, FASE B, mitjançant procediment obert i tramitació urgent. 

 
Atès que la tramitació urgent es justifica en els terminis que estableix el 

Reial decret llei 9/2008, de 20 de novembre, amb càrrec al qual es financen els 
projectes aprovats. 

 
Atès que el secretari de l’Ajuntament i l’interventor municipal han 

informat favorablement del plec esmentat. Resultant que existeix consignació 
pressupostària suficient en la partida 80 452 622 per haver estat aquesta obra 
inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local, per resolució del secretari d'Estat de 
Cooperació Territorial de data 4 de febrer de 2009.  

 
S’acorda per unanimitat: 
 
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 renovació del clavegueram de Platja Cassà, fase B, disposant que es 
procedeixi a iniciar el procediment obert i tramitació urgent de la licitació. 

 
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 652.698,89 €, de 

pressupost d'execució i de l'import de 104.431,82 € corresponents a IVA, amb 
càrrec a  la partida  82 441 628.04, i inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local, 
per resolució del Secretari d'Estat de Cooperació Territorial de data 4 de febrer 
de 2009, per l'execució de les obres de renovació del clavegueram de Platja 
Cassà, fase B, d’acord amb el plec de clàusules particulars. 

 
B) Vist el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en 

el concurs per adjudicar l'execució de les obres de URBANITZACIÓ DEL 
CARRER ESGLÈSIA D'ARENYS DE MAR, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent. 

 
Atès que la tramitació urgent es justifica en els terminis que estableix el 

Reial decret llei 9/2008, de 20 de novembre, amb càrrec al qual es financen els 
projectes aprovats. 

 
Atès que el secretari de l’Ajuntament i l’interventor municipal han 

informat favorablement del plec esmentat. Resultant que existeix consignació 
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pressupostària suficient en la partida 80 452 622 per haver estat aquesta obra 
inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local, per resolució del Secretari d'Estat 
de Cooperació Territorial de data 4 de febrer de 2009.  

 
S’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acordar la tramitació per urgència de l'expedient de 

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

obres d'Urbanització del carrer de l’Església d’Arenys de Mar i disposar que es 
procedeixi a iniciar el procediment obert i la tramitació urgent de la licitació. 

 
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 299.537,71  €, de 

pressupost d'execució i de l'import de 47.926,03 € corresponents a IVA, amb 
càrrec a  la partida  40 511 611, i inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local, 
per resolució del secretari d'Estat de Cooperació Territorial de data 4 de febrer 
de 2009, per a l'execució de les obres de renovació del clavegueram de Platja 
Cassà, fase B, d’acord amb el plec de clàusules particulars. 

 
C) Vist el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en 

el concurs per adjudicar l'execució de les obres de REFORMA I AMPLIACIÓ 
DEL PAVELLÓ ESPORTIU PAV-3, mitjançant procediment obert i tramitació 
urgent. 

 
Atès que la tramitació urgent es justifica en els terminis que estableix el 

Reial decret llei 9/2008, de 20 de novembre, amb càrrec al qual es financen els 
projectes aprovats. 

 
Atès que el secretari de l’Ajuntament i l’interventor municipal han 

informat favorablement del plec esmentat. Resultant que existeix consignació 
pressupostària suficient en la partida 80 452 622 per haver estat aquesta obra 
inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local, per resolució del secretari d'Estat de 
Cooperació Territorial de data 4 de febrer de 2009.  

 
S’acorda per unanimitat: 

 
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 REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU PAV-3, i 
disposar que es procedeixi a iniciar el procediment obert i la tramitació urgent 
de la licitació. 
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TERCER.- Aprovar la despesa per import de 1.208.851,34 €, de 
pressupost d'execució i de l'import de 193.416,21€ corresponents a IVA, amb 
càrrec a  la partida  80 452 622, i inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local, 
per resolució del secretari d'Estat de Cooperació Territorial de data 4 de febrer 
de 2009, per a l'execució de les obres de renovació del clavegueram de Platja 
Cassà, fase B, d’acord amb el plec de clàusules particulars. 

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

president aixeca la sessió a les 14.10 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta 
acta autoritzada  per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  9 de febrer de 2009 

EL SECRETARI DE L‘AJUNTAMENT 
 
 
 


