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Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió ordinària que va dur a terme el Ple, en primera 

convocatòria, el dia 28 d'abril de 2010  
 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 28 d'abril 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. Josep Antoni Burcet Linares Sr. 
Agustí Massuet i Recolons i Sra. Joana Asensio i Solaz i Sra. Maria Rosa Dias i 
Caballé, Sr. Alejandro Acero Cherta,. Assistits pel  secretari de l'Ajuntament, Sr. 
Àngel Lozano i Pérez. No hi assisteixen els regidors  Sr. Benet Maimí i Pou i Sr. 
Estanislau Fors Garcia i la regidora Sra. Maria Rosa Zaragoza i Juncà. I, per 
tant, amb el quòrum necessari perquè pugui tenir lloc vàlidament aquesta 
sessió ordinària, en primera convocatòria, segons l'ordre del dia prèviament 
establert. 

 
Tot seguit es procedeix, per ordre, a tractar dels assumptes següents: 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTA.- Es dóna compte de l'acta de la sessió 

anterior celebrada pel Ple, amb caràcter extraordinari, el dia 31 de març de 
2010. Coneguda aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l'aprovació. 

 
 
2.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.- El tinent 

d'alcalde Sr. Jordi Pera dóna compte de la proposta d'acord sobre l'assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió informativa de Règim 
Interior. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER,- Aprovar l’expedient de contractació per l’execució de les 

obres de CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA-BRESSOL, disposant que es 
procedeixi a iniciar el procediment obert i tramitació ordinària de la licitació. 

 
SEGON,-  Aprovar la despesa per import de 1.894.216,03 €, de 

pressupost d’execució i de l’import de 340.958,88 € corresponents al 18% a 
aplicar en concepte d’IVA, amb càrrec a  la partida  70 321 622, per l’execució 
de les obres de construcció d’un immoble per destinar-lo a ESCOLA-
BRESSOL, d’acord amb el plec de clàusules particulars. 
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3.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA .- El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera 
dóna compte de la proposta d'acord sobre l'assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa de Règim Interior. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Ordenança reguladora del servei de taxi 

a Arenys de Mar. 
 
SEGON.- Que es procedeixi a complir els tràmits establerts a l’art. 63 i 

següents del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
TERCER.- Que l’esmentada aprovació inicial es considerarà definitiva si 

en el termini d’informació pública no es formulen al·legacions ni reclamacions. 
 
QUART.- Derogar qualsevol disposició anterior d’igual o inferior rang 

normatiu que s’oposi al seu contingut i, especialment, el Reglament municipal 
dels serveis urbans de transports en automòbils lleugers de data 5 de maig de 
1965. 

 
 
4.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- 

L'alcalde dóna compte de la proposta d'acord sobre l'assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa d'Hisenda. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 7/2010 sota la 

modalitat crèdit extraordinari segons el detall següent: 
 
Crèdit extraordinari  
 
Partides objecte de crèdit extraordinari. 
 
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
61 231 48907 APORTACIÓ CREU ROJA PER KITS SOCIALS 3.685,00  
 
Finançament  
 
Partides objecte de Baixa  
 
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
20 241 216 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 3.685,00  
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SEGON- Publicar els acords anteriors al BOP, per al tràmit d’informació 
pública, durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En el supòsit de no 
produir-se reclamacions en el termini esmentat, l’acord de modificació del 
Pressupost de l’exercici 2010, s’entendrà definitivament aprovat per aquesta 
Corporació. 

 
 
5.- APROVACIÓ DE LA MINUTA D'UN CONTRACTE DE PRÉSTEC.- 

L'alcalde dóna compte de la proposta d'acord sobre l'assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa d'Hisenda. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Procedir a la contractació d’una operació de préstec amb les 

característiques següents: 
 

 Import del préstec:     521.000,00 € 
Tipus d’interès:    EURIBOR a tres mesos  

 Comissió d’obertura:   Cap 
 Termini:     10 anys (inclosos 12 

mesos de carència) 
 Sistema d’amortització:   Venciments trimestrals amb 

quotes  
d’amortitzacions constants. 

 
 
SEGON.- Aprovar el contingut de la minuta de contracte de préstec a 

subscriure amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, que s’adjunta com Annex a 
la present proposta. 

 
TERCER .- Destinar el préstec, d'acord amb l'annex d'inversions del 

Pressupost de l'exercici 2010 al finançament de les següents inversions: 
 
 

PROJECTE/PARTIDA 
DENOMINACIÓ 

PROJECTE / PARTIDA PRÉSTEC
2008/2/URBAN/1 Llei de Barris Sant Elm 360.863,26
40  151 619 Carrers Urbanisme 360.863,26
2008/2/ENSEN/2 Escola Bressol 160.136,74
70 321 622 Edificis Educació 160.136,74
  TOTAL 521.000,00
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QUART.- La primera disposició del préstec serà per la quantitat de 

83.559,02 €. 
 
CINQUÈ.- Autoritzar a la Intervenció i la Tresoreria Municipals, 

juntament amb aquesta Alcaldia, per a la disposició conjunta del préstec. 
 
SISÈ.- Trametre l’acord d’aprovació del préstec així com una còpia 

diligenciada de la minuta de préstec al Servei de Programació de la 
Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 

 
SETÈ.- Comunicar l’operació precedent al Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
6.- CANVI DE SISTEMA D'ACTUACIÓ EN LA UASU NÚM. 13.- El 

tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera dóna compte de la proposta d'acord sobre 
l'assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió informativa 
d'Urbanisme. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de sistema d'actuació urbanística 

de compensació, a l'àmbit de la UASU núm. 13 “Rial de les Canalies” previst al 
programa d'Actuació Econòmica i Financer del PGOU d'Arenys de Mar d'1 
d'agost de 1984, per la modalitat de cooperació dels sistema de reparcel·lació, 
declarant innecessari l'aprovació d'un projecte de reparcel·lació física o 
econòmica. 

 
SEGON.- Continuar amb la tramitació administrativa de l'expedient de 

repartiment de quotes d'urbanització entre tots els propietaris integrats en 
aquest sector, obert pels serveis tècnics de l'Ajuntament, a fi d'executar el 
projecte d'urbanització del “Rial de les Canalies”, aprovat per acord de la de 
Junta de Govern Local en data 27 de novembre de 2006. 

 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona conforme al que estableixen els articles 113 de la llei d'urbanisme 
de Catalunya de 26 de juliol de 2005 i 129 del seu reglament de 18 de juliol de 
2006, a fi de complimentar el corresponent període d'informació pública d'un 
mes, transcorregut el qual sense que es presenti cap al·legació, es produirà la 
seva aprovació definitiva. 
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7.- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC.- El tinent d'alcalde Sr. 
Jordi Pera dóna compte de la proposta d'acord sobre l'assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa d'Urbanisme. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic, a formalitzar amb el 

Grupo PRASA, d'execució d'obra urbanitzadora d'un tram del projecte 
d'urbanització, del “Rial de les Canalies” aprovat per acord de la de Junta de 
Govern Local en data 27 de novembre de 2006. 

 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, conforme al que estableix l’article 26 del Reglament d'urbanisme 
de Catalunya de 18 de juliol de 2005, a fi de complimentar el corresponent 
període d'informació pública d'un mes, transcorregut el qual sense que es 
presenti cap al·legació, es produirà automàticament la seva aprovació 
definitiva. 

 
 
8.- MOCIONS.- No se’n formulen. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES.- A) PRECS: 
 
 a) El grup municipal de ViA, formula els següents: 
 
1.- Les obres d’urbanització de la Riera han derivat un volum elevat de 

trànsit pel carrer Olivar, provocant congestions i situacions de perill; a petició 
dels veïns s’han adoptat una sèrie de mesures de re-ordenació del trànsit, que 
considerem correctes, però a data d’avui sembla que el rètol situat en la 
rotonda, que indica “només veïns” no és suficient, demanem que es reforci la 
senyalització en aquest punt, indicant que la sortida pels no veïns és fent canvi 
de sentit, l’actual rètol no es veu si ja estàs girant dins la rotonda. 

 
• El tinent d'alcalde Jordi Pera diu que sobre la qüestió plantejada ja 

es van preveure mesures en funció del tràfic. Que amb els veïns afectats se 
n’han consensuat d'altres. Que es suplirà la falta de senyalització. 
 

2.- Des del sector comercial es demana que durant els caps de setmana 
es retirin les tanques de les obres de la Riera, per tal de restablir el doble sentit 
de circulació, entenem que la petició és raonable des del punt de vista 
comercial i de mobilitat. Demanem a l’equip de govern que estudiï la petició i 
ens doni una solució factible dins dels paràmetres de seguretat circulatòria. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera diu que recull el prec. 
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3.- L’anterior Ple vàrem demanar que es procedís a la neteja de matolls i 

posterior desratització a una zona del Turó del Maltemps, a tocar del carrer de 
la Perera, agraïm la ràpida actuació que ha permès alhora una certa 
dignificació de l’espai. Demanem que es programi de forma periòdica un 
manteniment d’aquesta zona per part de la Brigada, per evitar que torni a ser 
cau de rèptils i rates. 

 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno, diu que es continua treballant en 

la zona. 
 
4.- Demanem a la Regidoria de Seguretat Ciutadana que ens informin 

per escrit de les mesures adoptades per millorar la vigilància nocturna i la 
prevenció d’actes vandàlics en aquesta franja horària. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera diu que recull el prec. Que 

informarà per escrit ó en una reunió que es celebri. 
 
b) El grup municipal de CiU formulen els següents. 
 
1.- Preguem al govern municipal que es plantegi de posar un o dos 

contenidors de recollida de brossa al Passeig Xifré, per tal d’evitar que les rates 
s’alimentin, aprofitant l’espai de temps que va entre que els veïns les dipositen 
al terra i que el servei de recollida d’escombraries les recull. 

 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno diu que recull el prec. Que es 

tenen previstes vàries actuacions. 
 

2.- Preguem al govern que faci retirar la guingueta ubicada a la zona de 
Sant Elm atès que ocupa espai de via pública i porta tancada sense donar cap 
servei als veïns des del mes de febrer. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Soler diu que el titular de la guingueta ha 

manifestat la seva voluntat de no continuar exercint l'activitat. Que s’estan 
considerant vàries opcions sobre la continuïtat ó no de tal instal·lació. 

 
3.- Els comerços de la Riera tanquen més o menys a 2/4 de nou del 

vespre. Els vehicles que estacionen a la part baixa de la Riera, en aquests 
moments d’obres, tenen rotació de les 17 fins a les 20 hores. Això permet la 
picaresca de deixar estacionats els vehicles a partir de ¼ de 7 de la tarda més 
o menys sense respectar ja la rotació, amb la qual cosa, la rotació efectiva és 
només de 2/4 de 6 fins als esmentats ¼ de 7.  Preguem el govern allargui 
l’horari de rotació o vetlli pel seu correcte compliment. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera, diu que recull el prec. 
 



 
  
 
 
  

7

B) PREGUNTES.- 
 

a) El grup municipal de ViA formulen les següents: 
 

1.- Les tasques de desratització fetes al Passeig del Xifré van posar al 
descobert un esvoranc subterrani d’uns 4 m. de fondària, conseqüència de les 
múltiples connexions de claveguerams procedents d’Arenys de Munt i dels 
carrers d’Arenys de Mar i d’altres canalitzacions que poden haver ajudat a 
desplaçar sorres. Aquest és un tema complex, però que cal abordar de forma 
indefugible, quins passos ha donat l’equip de govern per abordar la seva 
solució? 

 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno diu que s’ha produït un esboranc, 

originat per fugues procedents del clavegueram general d'Arenys de Munt. Que 
ja s’ha demanat pressupost per reparar l'averia i danys. 

 
2.- Ens pot donar el Regidor de Benestar Social dades quantitatives del 

creixement de la demanda de Serveis Socials i quins tipus de serveis o ajudes 
són els mes sol·licitats actualment? 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Febrer diu que les xifres sol·licitades les 

comunicarà per escrit. Que les ajudes s’han incrementat un 10%, durant el 
present any. 
 

b) El grup municipal de CiU formula les següents: 
 

1.-  Ens pot explicar el govern municipal en quina situació es troba 
l’expedient de sol·licitud de subvencions per la Biblioteca que s’ha de construir 
a les Clarisses. 

 
• La tinent d'alcalde Sra. Roig diu que la subvenció atorgada pel 

PUOS, està vigent, si bé es pretén canviar d'anualitat. Que es pretén 
aconseguir altres fonts de finançament. Que, sobre l'assumpte, assessora la 
Diputació de Barcelona. 
 

2.- Ens pot dir el govern si segueix vigent el conveni amb Serdesa per 
anar fent actuacions de desratització a la Vil·la.  Quan s’ha fet la darrera 
actuació? El fet que al passeig Xifré les rates hagin trobat un habitat idoni ens 
ho fa dubtar. 

 
• El Concejal Sr. Massuet, en representació del grup municipal de 

CiU, diu que la present pregunta ja se donat per contestada. 
 
10.- COMUNICACIONS.-Es  dóna compte de les Resolucions adoptades 

per l'Alcaldia des de la data 29 de març a 23 d'abril de 2010. 
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11.- INFORME DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ.- L'alcalde concedeix la 
paraula al Sr. Manuel Pou i Escolan Defensor del  ciutadà, que es troba present 
a la Sala. 

 
El Sr. Pou informa a la corporació sobre les actuacions en que ha 

intervingut en Defensor del ciutadà al llarg de l'any 2009. igualment exposa 
quines siguin les recomanacions que considera oportunes. 

 
Finalitzada la seva intervenció, la Corporació es dóna per assabentada. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el 

president aixeca la sessió a les 20.20 h. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta 
acta autoritzada per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR, 4 de maig de 2010  
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT, 
 
 
 
 
 
 


