
  

Acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local, en 
primera convocatòria, el dia 21 de juliol de 2008. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18.50 h del dia 21 de juliol de 2008, 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. Xavier Febrer 
i Claveras i Sr. Tomàs Salazar i Vela, Sr. Josep Oriol Ferran i Riera i Sr. Jordi 
Pera i Pi i Sr. Marc Soler i Colomer. Assistits pel secretari de la Corporació, Sr. 
Ángel Lozano Pérez. I per tant, amb el quòrum necessari perquè es pugui dur a 
terme vàlidament aquesta sessió ordinària en primera convocatòria. 

 
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 16 de 
juny de 2008. Acabada la lectura és aprovada per unanimitat, i se n’ordena la 
transcripció al llibre d’actes corresponent. 

 
 Tot seguit, es procedeix a tractar dels assumptes següents: 
 
1.- LLICÈNCIES.- Es dóna compte dels expedients tramitats per a la 

concessió de les oportunes llicències municipals. 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics i del tècnic d’Administració 

General. 
 
S'acorda per unanimitat de concedir llicència municipal d'obres  a: 
 
RENULMA S.A. (LLICÈNCIES OBRES MAJORS 2008/2009), per fer un 

habitatge i un garatge d'una plaça, a la planta baixa de l'immoble situat al carrer 
BISBE CATALÀ número 11, d’aquesta localitat, de conformitat amb el projecte 
tècnic redactat per Raquel Esquirol Ollé i visat amb el núm. 2005031858 pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. (Suposa la modificació de la llicència 
municipal d'obres 2005/2020, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 2 d'octubre de 2006). 

 
Es mantindrà la fiança dipositada en la llicència d’obres inicial per tal de 

garantir el cost de reconstrucció o reparació del domini públic afectat per les 
obres de construcció, també respondrà dels danys produïts i comprovats que 
superin la quantitat fixada en la fiança.  

 
SABATES CASANOVA, PEDRO (LLICÈNCIES OBRES MAJORS 

2008/2013), per a la construcció d'un magatzem agrícola al RIAL DE LA 
PLANETA parcel·la 122, d’aquesta localitat, de conformitat amb el projecte 
tècnic redactat per Roger Bancells Chaler visat amb el núm. AIH365 pel 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.  



  

 
L’interessat haurà de dipositar fiança per import de 152,40 € per tal de 

garantir una gestió adequada dels residus de construcció generats per l’obra 
realitzada, tal com estableix l’article 5.2 c), del Decret 201/1994, de 26 de juliol. 
L’interessat també haurà de presentar el document d’acceptació per part d’un 
gestor autoritzat, de gestió adequada dels residus.  

 
 
 
2.- MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL.- Es dóna compte de la 

proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la 
Comissió informativa d’Hisenda. 

 
Sotmesa a votació aquesta proposta s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar l’Ordenança reguladora del preu públic per la 

prestació del servei d’escola bressol, d’acord amb el següent:  

Article 4 Quantia. Es modifica l’apartat 2, d’acord amb el següent:  
 
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 
 
2.1. Tarifes 
 
     Euros 
Escolarització jornada completa     147,95 
Menjador escolar, per àpat         5,45 
 
2.2.Tarifes reduïdes: 
 
En el cas d’un segon germà o membre de família nombrosa, la tarifa 
d’escolarització jornada completa es reduirà un 10% per cada germà o 
membre. 
 
En situacions d’escassa capacitat econòmica, la tarifa d’escolarització jornada 
completa es reduirà entre un 50% i un 100%. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció es tindran en compte els següents criteris: 
 
1.Podran sol·licitar la reducció de quotes les unitats familiars que tinguin una 
renda per càpita mensual bruta inferior als 292 €. Es considerarà com a unitat 
familiar totes les persones que convisquin en el mateix domicili, segons el 
Padró Municipal d’Habitants. 
El càlcul per obtenir la renda per càpita mensual es farà de la manera següent: 
 
 



  

Ingressos bruts familiars anuals (per a tots els conceptes) 
----------------------------------------------------------------------------- = Renda familiar mensual 
                                         12 mesos 
 
 
                              Renda familiar mensual 
-----------------------------------------------------------------------------  = Renda per càpita mensual 
                           Nombre membres família 
 
2.Les unitats familiars que compleixin els requisits de l’apartat anterior i que 
estiguin interessades a obtenir la reducció de la quota, hauran de presentar una 
instància adjuntant la documentació següent: 
 

a) Documentació acreditativa de la situació laboral i dels ingressos de 
cadascun dels membres de la unitat familiar. 

b) Per tal de dur a terme un control sobre el manteniment de les condicions 
per gaudir de les reduccions mensuals, l’Ajuntament podrà sol·licitar la 
seva acreditació puntual en el moment que cregui oportú i el beneficiari 
haurà de facilitar la informació requerida. 

 
Els Serveis Socials informaran sobre la procedència d’aplicar el benefici 
sol·licitat. Vist l’informe dels Serveis Socials, l’alcalde acordarà la concessió o 
denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 
 

SEGON.- Modificar la Tarifa número 1 ENSENYAMENTS ESPECIALS 
de l'Annex de Tarifes de l'Ordenança general reguladora dels preus públics, 
relatius a Educació permanent d’adults, d'acord amb el següent detall: 
 
TARIFA 1 – ENSENYAMENTS ESPECIALS. 
 
Es modifica l’apartat 1, d’acord amb el següent detall: 
 
1. Educació permanent d’adults, per al curs 2006-2007 
 
Nivell I: Alfabetització ................................................................ 9,00€  
Nivell II: Certificat instrumental o Neolectors/es......................... 9,00€ 
Castellà per a nouvinguts......................................................... 20,00€ 
Català inicial............................................................................... 9,00€ 
Preparació prova d’accés a cicle formatiu grau mitjà............. 168,00€ 
Graduat en educació secundària: 
- Preu curs complert............................................................... 168,00€ 
- Àmbit 1: Matemàtiques, Naturals i Tecnologia....................... 56,00€. 
- Àmbit 2: Llengües (Català, Castellà  Anglès)......................... 56,00€ 
- Àmbit 3: Ciències Socials....................................................... 56,00€ 
 
Tarifes reduïdes: 
 



  

Si els ingressos anuals de les unitats econòmiques de convivència són iguals o 
inferiors al salari mínim interprofessional, s’aplicarà la quota 0€. 
Si els ingressos anuals de les unitats econòmiques de convivència són iguals o 
inferiors al doble del salari mínim interprofessional, o es tracti de famílies 
nombroses, la quota serà del 50% de les tarifes anteriors. 
 

TERCER.- Modificar la Tarifa número 5 ESTADES A LA RESIDÈNCIA 
MUNICIPAL de l’Annex de tarifes de l’Ordenança general reguladora dels preus 
públics, d’acord amb el següent detall: 
 
TARIFA 5 ESTADES A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
 
Es modifiquen els punts 5.1 i 5.2, d’acord amb el següent detall: 
 
5.1 Acolliment en residència:  
 
Els nivells assistencials classificats i les quotes seran: 
Alta dependència ............................................... 1.809,34 euros/mes      
Mitjana dependència...........................................1.543,80 euros/mes     
Baixa dependència............................................. 1.340,38 euros/mes    
 
L’aportació mensual dels beneficiaris del programa SAR serà l’import que 
l’ICASS fixa d’acord amb el Programa d’acolliment residencial, centre de dia i 
habitatge tutelat per a gent gran. De la mateixa forma, el preu públic serà el que 
fixarà l’ ICASS per a cada exercici. Per a l’exercici 2008 el preu és el que 
estableix el paràgraf anterior per als diferents nivells assistencials.  
 
A aquells nous usuaris que no són beneficiaris del programa, se’ls aplicarà el 
preu públic que estableix aquest article per a cada tipus de nivell assistencial. 
Als usuaris anteriors, se’ls mantindran les condicions incloses en el seu 
contracte assistencial i si el contracte és anterior al 31/12/2007 les condicions 
econòmiques seran les del contracte assistencial amb l’actualització del 3,6%. 
 
5.2 Acolliment en el centre de dia: 
 
L’aportació mensual dels beneficiaris del programa SAR serà l’import que 
l’ICASS fixa d’acord amb el Programa d’acolliment residencial, centre de dia i 
habitatge tutelat per a gent gran. De la mateixa forma, el preu públic serà el que 
fixarà l’ ICASS per a cada exercici. Per a l’exercici 2008 el preu ha quedat 
establert en 26,62 euros/dia ( 585,64 euros/mes). 
 
A aquells nous usuaris que no són beneficiaris del programa, se’ls aplicarà el 
següent: 
 
Centre de dia: 26,62 euros/dia (585,64 euros/mes). 
 



  

Per als usuaris anteriors al 31/12/2007  les condicions econòmiques seran les 
del contracte assistencial amb l’actualització del 3,6%. 
 

QUART.- Fer públics els acords anteriors a través del tauler d'edictes de 
la casa consistorial i del BOP. Aquesta darrera publicació determinarà l'eficàcia 
dels preus públics aprovats. 
 

CINQUÈ.- Disposar la consignació, si s‘escau, en el pressupost 
municipal, de les dotacions oportunes amb vista a la cobertura de la diferència 
que hi ha entre el cost total de les activitats abans esmentats i el producte dels 
preus públics que es modifiquen.  

 
3.- PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

MUNICIPAL DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÂRIES.-  Es 
dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre l’assumpte enunciat. 

 
Vist l’informe jurídic emès pel secretari de la Corporació. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Prorrogar la duració del contracte subscrit amb l’empresa 

CONCESSIONARIA BARCELONESA, CDL, per a la prestació del servei de 
recollida i eliminació de residus sòlids urbans d’Arenys de Mar, pròrroga que 
s’iniciarà en data 1 de juliol de 2008 i finalitzarà el 31 de desembre de 2008. 

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

president aixeca la sessió a les 19.15 h. 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, 25 de juliol de 2008 
                        
 
 L’ALCALDE,       EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que l'acta transcrita que precedeix, 
corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local de data  21 de juliol de 
2008, s'ha estès sense esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre 
comunitari 499940-D revers a 499942-D revers i núm. d'ordre 32 revers a 34 
revers. 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT,                                         



  

 
 
 


