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Secretari 
F/U 

 
Acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local, en 
primera convocatòria, el dia 2 de juny de 2008. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18.30 h del dia 2 de juny 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. Assistits pel secretari de la Corporació, Sr. Ángel Lozano Pérez. No hi 
assisteixen els tinents d’alcalde Sr. Marc Soler i Colomer. 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 28 
d’abril 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: 
 
RUTH VALDERRAMA CAÑAS (llicències obres majors 2008/2005) per 

dur a terme la modificació de llicència municipal d’obres per la reforma i 
ampliació de l’immoble situat al carrer Rial Sa Clavella número 84, d’aquesta 
localitat, atorgada per acord de la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 
2007, la modificació consisteix en la renuncia de la planta sota coberta i 
l’ampliació de la sala d’estar, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per 
Guillem i Associats SL, visat amb el núm. 2006015205 pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 

 
Es mantindrà la fiança dipositada en la llicència 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.  

 
LLUÍS GARRIGA CABUTI, (llicències obres majors 2007/2048) per 

ampliació consistent en la creació de dos habitatges i tres places d’aparcament 
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a l’edifici plurifamiliar situat al carrer d'Avall número 14, d’aquesta localitat, de 
conformitat amb el projecte tècnic redactat per Josep M. Solé Besalduch, visat 
amb el núm. 2007023380 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

 
L’interessat haurà de dipositar una fiança per import de 5.240,00 € per 

tal de garantir el cost de reconstrucció o reparació del domini públic afectat per 
les obres, també respondrà dels danys produïts i comprovats que superin la 
quantitat fixada en la fiança i una altra fiança per import de 245,69 € 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.  

NASBIR XXI, SL (llicències obres majors 2007/2018), per dur a terme la 
rehabilitació integral de l’edifici plurifamiliar format per dos habitatges, situat al 
carrer del Bisbe Català número 33, d’aquesta localitat, de conformitat amb el 
projecte tècnic redactat per Eduardo de Ros Sopranis, visat amb el núm. 
2007008176 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

 
L’interessat haurà de dipositar les següents fiances: 
Una fiança per import de 1.848,00 €, que garanteixi el cost de 

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

 
Una altra fiança per import de 6.920,00€ 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 DE PRUES PÚBLICS.- Es dóna compte de 

l’expedient que es tramita sobre l’assumpte enunciat, dictaminat favorablement 
per la Comissió informativa d’Hisenda. 

 
Conegut aquest expedient s’acorda per unanimitat: 
 

PRIMER.- Modificar els preus públics de la Tarifa número 3 ACTIVITATS 
D’ESTIU I D’HIVERN INSCRIPCIONS de l'Annex de tarifes de l'Ordenança 
general reguladora dels preus públics, relatius a CASAL D’ESTIU,  d'acord amb 
el següent detall: 
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Les famílies nombroses que ho acreditin gaudiran d’un descompte en les 
inscripcions dels casals del 50% per cada membre. En el cas de l’escola de 
teatre, escola circ i monogràfics (inclòs el forfait) aquest descompte serà del 
30% per cada membre. 

 

ACTIVITAT HORARIS DATES DESCRIPCIÓ IMPORT 
EUROS 

Petit Casal Dimarts i dijous. Tarda.  
(17 h -19 h) 

Torn dimarts: 1,8,15,22,29 
de juliol 
Torn dijous: 3,10,17,24,31 
de juliol 

Activitats dirigides d'exploració, 
música, textures, estimulació...  per 
a nadons, pares i mares. 
 

Per torn 
 
25 € 

Tastet de Casal Torn 1:Dilluns i 
dimecres. Tarda 
Torn 2:Dimarts i dijous. 
Tarda 
(17 h -19 h) 

Torn dilluns i dimecres /Torn 
dimarts i dijous 
 
1a quinzena: 30/06 al 11/07
2a quinzena: 14/07 al 26/07 

Jocs i gimcanes adaptades per a 
l’ edat 
Infants de 2 a 3 anys 

Per torn i  
quinzena 
 
25€  

Casal infantil Torn 1:Dilluns a 
divendres. 9 a 13h 
Torn 2:Dilluns a 
divendres. 15 a 18h 
Dos torns durant el mes 
de juliol, agost i 
setembre només torn 
matí 

1a quinzena: 30/06 al 11/07
2a quinzena: 14/07 al 26/07 
3a quinzena: 28/07 al 08/08
4a quinzena: 11/08 al 22/08
5a quinzena: 25/08 al 05/09

Casal d'estiu tradicional. 
Infants de 4 a 6 anys 

Per torn i 
quinzena 
 
50 €  

Casal Artístic 
 

Torn 1:Dilluns a 
divendres. 9 a 13h 
Torn 2:Dilluns a 
divendres. 15 a 18h 
Dos torns durant el mes 
de juliol, agost només 
torn matí 

1a quinzena: 30/06 al 11/07
2a quinzena: 14/07 al 25/07 
3a quinzena: 28/07 al 08/08
4a quinzena: 11/08 al 22/08

Casal especialitzat en activitats 
artístiques i creatives (teatre, circ, 
arts plàstiques...) 
Infants de 7 a 12 anys 
 

Per torn i 
quinzena 
 
55 € 

Casal Esportiu 
 

Torn 1:Dilluns a 
divendres. 9 a 13h 
Torn 2:Dilluns a 
divendres. 15 a 18h 
Dos torns durant el mes 
de juliol, agost només 
torn matí 

1a quinzena: 30/06 al 11/07
2a quinzena: 14/07 al 26/07 
3a quinzena: 28/07 al 08/08
4a quinzena: 11/08 al 22/08

Casal especialitzat en activitats 
esportives 
Infants de 7 a 12 anys 

Per torn i 
quinzena 
 
55 €  

Casal Digital Dilluns a divendres. 9 a 
13h 
 

1a quinzena: 30/06 al 11/07
2a quinzena: 14/07 al 26/07 
3a quinzena: 28/07 al 08/08
4a quinzena: 11/08 al 22/08

Casal organitzat com un equip de 
redacció que elabora informacions 
de les activitats d'estiu a través del 
web i emet un programa setmanal 
a Ràdio Arenys. 
Infants de 10 a 12 anys 

Per quinzena 
 
55 €  

Escola Teatre 2 dies setmanal. 
(Durada: 2h)   

30 de juny, 
2,7,9,14,16,21,23,28,30 de 
juliol 

Taller d'arts escèniques 
12-18 anys 

 50 €  

Escola Circ 2 dies setmanal. 
(Durada: 2h)   

1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 
de juliol 

Taller d'arts escèniques 
12-18 anys 

 
 50 €  

Monogràfics 
Joves 

 2 sessions de 2 hores  12-18 anys Per monogràfic 
 
20 € 

 Forfait 
Monogràfics 
Joves 

 Assistència a 3 
monogràfics 

 12-18 anys  
50 € 
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A les unitats econòmiques de convivència que acreditin tenir rendes 
inferiors al salari mínim interprofessional, se’ls aplicarà el 50% de la tarifa, previ 
informe dels Tècnics de Serveis Socials que valorarà la concurrència de les 
circumstàncies anteriorment esmentades. 

 
SEGON.-  Modificar els preus públics de la Tarifa número 2 de l'Annex 

de tarifes de l’Ordenança general reguladora dels preus públics, relatiu a 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS,  d'acord amb el següent detall: 

 
3.Gimnàs municipal. 
 
En el primer paràgraf, s’hi afegeix: “Per als socis de clubs esportius i 

AMPES registrats en el registre municipal d’entitats que ho acreditin, la tarifa 
serà del 80%”. 

 
Ni la quota ni la resta de paràgrafs no es modifiquen i per tant resten 

vigents. 
 
La resta de preus inclosos en la Tarifa número 2 no es modifiquen i per 

tant resten vigents. 
 
TERCER.- 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. 

 
QUART.- 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 esmentat i el producte dels 
preus públics que es modifiquen.  

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

president aixeca la sessió a les 19.00 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta 
acta autoritzada  per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  3 de juny de 2008 
 

EL SECRETARI DE L‘AJUNTAMENT 
 


