
 
  
 
 
  
Secretaria 
F/U 

Acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 
en primera convocatòria, el dia 8 de febrer de 2010. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18 h del dia 8 de febrer 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. Xavier Febrer i Claveras, Sra. Isabel Roig i 
Casas, Sr. Jordi Pera i Pi, Sra. Lorena Estrada Ocaña i Sra. Annabel Moreno i 
Nogué. Assistits pel secretari de la Corporació, Sr. Ángel Lozano i Pérez. No hi 
assisteix el tinent 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. 

 
Tot seguit, es procedeix a tractar dels assumptes següents: 
 
El president obre la sessió i el secretari llegeix les minutes o esborranys 

de les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc, amb caràcter 
extraordinari, els dies 20 i 22 de gener de 2010. Conegudes aquestes actes, se 
n’acorda l’aprovació per unanimitat, i se n’ordena la transcripció al llibre d’actes 
corresponent. 

 
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: 
 
BAR DEL PUERTO ARENYS, SL (LLICÈNCIES OBRES MAJORS 

2006/2036), per dur a terme la reforma i ampliació de l'edifici destinat a 
restaurant a la zona portuària d’aquesta localitat, de conformitat amb el projecte 
tècnic redactat per Domènec R. Massuet Castells, visat amb el núm. 
2006021146 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

 
GRIFOLS GRAS, MONTSERRAT (LLICÈNCIES OBRES MAJORS 

2009/2022), per dur a terme l'ampliació de l'edifici destinat a pensió, situat al 
carrer RIAL SA CLAVELLA número 12, d’aquesta localitat, de conformitat amb 
el projecte tècnic redactat per Eduard Sancho Pou, visat amb el núm. 
2007018845 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Suposa la modificació de 
la llicència municipal d'obres per reformar l’immoble esmentat, atorgada per 
acord de la Junta de Govern Local de data 28 d'abril de 2008. 

Es mantindrà la fiança dipositada en la llicència de construcció 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.  

 



 
  
 
 
  

CONSTRUCCIONS INJOAR, SL (LLICÈNCIES OBRES MAJORS 
2009/2024), per dur a terme la modificació substancial de la llicència 
d'ampliació de l’habitatge unifamiliar situat al carrer SANT GABRIEL número 
21, d’aquesta localitat, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per Miquel 
Casablanca i Monreal i visat amb el número 2008017701 pel Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya. La llicència inicial va ser atorgada per acord de la 
Junta de Govern de data 14 de gener de 2009. 

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

president aixeca la sessió a les 18.20 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 2010 
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


