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Secretaria 
F/U 
 
Acta de la sessió extraordinària que va dur a terme el Ple, en primera 
convocatòria, el dia 31 de març de 2010  

 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 31 de març 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. Benet Maimí i Pou, Sr. Josep Antoni 
Burcet Linares Sr. Agustí Massuet i Recolons i Sra. Joana Asensio i Solaz i 
Sra. Maria Rosa Zaragoza i Juncà Sr. Alejandro Acero Cherta,. Assistits pel  
secretari de l'Ajuntament, Sr. Àngel Lozano i Pérez. No hi assisteixen el regidor 
Sr. Estanislau Fors Garcia i la regidora Sra. Maria Rosa Dias i Caballé. I, per 
tant, amb el quòrum necessari perquè pugui tenir lloc vàlidament aquesta 
sessió extraordinària, 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 ordinari, el dia 24 de febrer de 2010. 
Coneguda aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l'aprovació. 

 
2.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

D'APARCAMENT DE VEHICLES.- L'alcalde manifesta que, d'acord amb els 
grups municipals en Junta de portaveus, s’ha decidit retirar de l'ordre del dia de 
la present sessió l'assumpte enunciat. 

 
3.- ADHESIÓ A L'OBSERVATORI EUROPEU CIUTATS PER A 

TOTHOM.- El tinent d'alcalde Sr. Febrer 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.- L’Ajuntament d’Arenys de Mar s’adhereix a l’Observatori 

Europeu Ciutats per a Tothom. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona, Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat. 
 
4.- FIXACIÓ DE LA DELIMITACIÓ I NOMENCLATURA DE LES 

PLATGES D'ARENYS DE MAR.- La tinent d'alcalde Sra. Moreno dóna compte 
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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 la delimitació i la nomenclatura oficial de les platges 

d'Arenys de Mar conforme a la proposta formulada que consta en l'expedient 
que es tramita i relativa a les següents platges: 

 
-Platja del Cavaió 
-Platja de la Picòrdia 
-Platja de les Roques d'en Lluc  
-Platja de la Musclera 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 

de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i al Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural i Marítimo, i sol·licitar que actualitzin els 
registres que fan referència a les platges d'Arenys de Mar i que els adaptin al 
present acord de delimitació i nomenclatura d'aquests espais. 

 
5.- PRECS I PREGUNTES.- A) PRECS.- El grup municipal de CiU 

formula el següent: 
 
Atesa la complexitat de les obres de substitució de les lloses de la Riera i 

vistes les incidències que ja s’estan detectant, els preguem que la comissió de 
seguiment que està prevista amb una freqüència mensual, passi a ser 
setmanal. 

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

freqüència d'aquestes reunions es modificarà segons les necessitats. 
 
B) PREGUNTES.- A) El grup municipal de ViA formula les següents: 
 
1.-  Ens poden informar d’en quin punt es troba el nou projecte de 

canalització del rial del Bareu? 
 
• L'alcalde diu que amb relació a aquesta canalització s’ha redactat 

un nou estudi, que ja ha estat presentat. Aquest estudio, diu, s’ha tramès a 
l'ACA. 

 
2.-  En el Ple de juliol es va aprovar la modificació puntual del Pla 

general en l’àmbit de les Clarisses, que ha de ser revisat i aprovat per la 
Generalitat. Tenim alguna resposta d'Urbanisme? 
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• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera diu que encara no hi ha resposta 
d'Urbanisme de la Generalitat. Que s’han fet gestiones per aconseguir una 
prompta resposta. 

 
3.-  En el passat Ple de febrer vam fer un prec per demanar 

assessorament als Serveis Municipals a fi de determinar la manera més eficaç 
de resoldre la petició per part dels veïns per a la desratització en una zona del 
turó del Maltemps, justament al carrer del darrere de l’escorxador. S’ha fet 
alguna gestió sobre això? Donaran resposta a aquesta petició dels veïns?  

 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno diu que, per tal de resoldre la 

qüestió que es planteja, s’han sol·licitat tres pressupostos a empreses 
especialitzades. 

 
4.-  En el Consell del Geriàtric del mes de desembre es va informar que 

la qualitat del menjar patia alts i baixos, ens poden informar si aquest problema 
està estabilitzat? 
 

• El tinent d'alcalde Sr. Febrer diu que en l'última reunió del Consell 
de la Residència Geriàtrica, es va informar sobre el servei de cuina. Diu que 
actualment s’està satisfet amb el personal que presta el servei de cuina. Diu 
que en la contractació del servei, que es tramita, no s’imposa la subrogació del 
personal. 
 

b) El grup municipal de CiU formula les següents: 
 
1.- Ha passat un altre mes i seguim sense cap informació sobre el 

projecte de reposició ambiental de la platja del Cavaió i sobre les gestions pel 
que fa a la possibilitat d'estacionament per als vehicles. 

 
• L'alcalde diu que en data 19 de febrer passat la Generalitat va 

informar sobre l'aprovació del projecte base de recuperació de la platja. Diu que 
el projecte constructiu encara no està aprovat; que es recullen algunes 
al·legacions formulades per l'Ajuntament. 

 
2.- Quants pressupostos s’han demanat a les empreses arenyenques 

per a la poda dels arbres. Quina empresa ho ha fet i quin cost ha tingut. 
 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno diu que algunes de las podes les 

realitza el personal d'oficis, conjuntament amb l'empresa contractada per al 
servei de jardineria. Que quan cal la utilització de grues es contracten els 
serveis d'empreses especialitzades, tal com s’ha fet en diferents zones del 
Municipi.  

 
3.- En quin estat es troben els plans d'ocupació? 



 
  
 
 
  

4

• El tinent d'alcalde Sr. Soler diu que aquest assumpte s’està 
tramitant. Que el termini de sol·licitud finalitza el pròxim 20 de abril. 

 
4.- Al moment de treure les lloses de la Riera s’està fent amb força cura, 

però desprès, quan el camió les descarrega, les aboca directament a terra i una 
part important es malmeten. Quin tractament es pensa donar a les lloses, vist 
que desprès se’n té tan poca cura? 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera diu que algunes de las lloses 

estan en males condicions. Que s’estan seleccionant les més ben  
conservades, per a utilitzar-les en futures actuacions. 

 
5.- Per quin motiu s’ha contractat un vigilant de seguretat els dies que 

obre l’OAC. 
 
• El tinent d'alcalde Sr. Febrer diu que aquest servei, fins ara, el 

prestava un policia municipal, que aquest agent s’ha incorporat al servei 
general de la Policia Local, per la qual cosa s’imposa la contractació d'un servei 
de vigilància i seguretat.  

 
6.- Quantes places de funcionaris i laborals s’han creat en aquesta 

legislatura? 
 
• El tinent d'alcalde Sr. Febrer diu que des de l'any 2007 s’han creat 

15 places, corresponents a funcionaris i laborals. I se n’han amortitzat quatre. 
Que s’han convocat places que estaven ocupades interinament. 

 
7.-  Quin criteris s’han utilitzat per convocar la plaça del tècnic mitjà de 

Participació Ciutadana. 
 
• El tinent d'alcalde Sr. Febrer diu que les corresponents bases de 

selecció s’han redactat seguint els criteris unificats per a la provisió de totes les 
places que es convoquen. 

 
6.- COMUNICACIONS.- Es  dóna compte de les Resolucions adoptades 

per l'Alcaldia des de la data 22 de febrer a 26 de març de 2010. 
 

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, 6 d'abril de 2010  
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT, 
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