
 
  

Acta de la sessió ordinària  que va dur a terme el Ple, en primera convocatòria , el 
dia 27 de gener de 2010  

 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 27 de gener 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, Sr. Marc Soler i Colomer, Sra. 
Isabel Roig i Casas 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. 
Estanislau Fors Garcia i Sra. Maria Rosa Zaragoza i Juncà Sr. Alejandro Acero Cherta, 
Sra. Maria Rosa Dias i Caballé, Sr. Josep Antoni Burcet Linares Sr. Agustí Massuet i 
Recolons i Sra. Joana Asensio i Solaz. Assistits pel  secretari de l'Ajuntament, Sr. Àngel 
Lozano i Pérez. No hi assisteix el regidor Sr. Benet Maimí i Pou.  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 ordinari, el dia 23 de desembre de 2009. Coneguda 
aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l'aprovació. 

 
2.- PLA ESPECIAL PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN CÀMPING. - El tinent 

d'alcalde Sr. Jordi Pera dóna compte de la següent proposta d'acord, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa d'Urbanisme. 

 
Vist l'expedient 412/04 tramitat a instància del Sr. Xavier Feliu i Condomines, 

sobre aprovació d'un Pla especial per a la implantació d'un càmping en terrenys situats 
entre el rial del Sapí i el de Draper, classificats com a sòl no urbanitzable, tipus I. 

 
Vista la interlocutòria de data 2 de desembre de 2009 de la Sala del contenciós 

administratiu, secció tercera, del Tribunal superior de Justícia de Catalunya, en virtut 
del qual es declara “la nulidad del pleno derecho del acuerdo de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar de 4 de mayo de 2009, en el particular en que condiciona 
suspensivamente la aprobación provisional del plan especial a la presentación por el 
promotor de determinada documentación medioambiental, sin perjuicio de la validez del 
requerimiento, que deberá entenderse hecho al informe medioambiental indicado en el 
artículo 59.1.f) de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Catalunya”. 

 
Vist el fonament jurídic segon de la dita interlocutòria i resultant que l'interessat 

no ha presentat l'informe ambiental requerit, document que ha de formar part de la 
documentació que ha d'integrar el Pla especial dit (art. 59 de la Llei 2/2002 de 14 de 
març, d'urbanisme de Catalunya). 

 
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 



 
  

PRIMER.- No aprovar provisionalment el Pla especial per a la implantació d'un 
càmping en terrenys situats entre el rial del Sapí i el de Draper, classificats com a sòl 
no urbanitzable, tipus I. 

 
SEGON.- Sotmetre l'expedient tramitat a la Comissió territorial d'urbanisme de 

Barcelona, per tal que resolgui sobre la procedència o no de l'aprovació definitiva del dit 
Pla especial. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa a votació la dita proposta se n’acorda per unanimitat l'aprovació, 

segons queda transcrita. 
 
3.- MOCIONS.- No se’n formulen. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES.- A) PRECS: a) El grup municipal de ViA formula els 

següents: 
 
1.- Al camí del Mormo o passeig de Ronda, just passat el rial de les Canalies i 

de camí cap al rial de la Planeta (continuació del rial de la Serp) i al costat de mar, hi ha 
uns pilons de restes d'asfalt aixecat d'alguna carretera en una superfície aproximada 
d'uns 50 m2. Demanem al govern municipal que hi enviï el zelador i la Policia Local o qui 
correspongui i que prenguin les mesures pertinents per tal que aquestes restes de 
derivats del petroli siguin retirades d’allà i transportades a la planta de tractament de 
residus corresponent per part de l'empresa que ho hagi fet.  

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera diu que recull el prec. 
 
2.-  Demanem que el govern municipal convoqui una consulta ciutadana per tal 

de decidir si es dóna suport al projecte de passeig marítim a la tercera platja i que la 
decisió de la ciutadania sigui vinculant a l’hora de permetre, o no, l'execució d'aquest 
projecte sense aparcament públic als usuaris. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Febrer diu que no està prevista una consulta 

ciutadana. 
 
b) El grup municipal de CiU formula les següents: 
 
1.- Els recordem que es varen comprometre que quan hi hagués algun acte 

institucional ens ho farien saber. Com en la inauguració  de les noves instal·lacions del 
parc de l’Asil Torrent per a la gent gran i la visita de la delegació gallega de la Costa da 
Morte i l’inici de singladura del vaixell Arenys/Sidney. Demanem al govern que 
mantingui els seus compromisos i ens comuniqui amb temps suficient els actes que se 
celebren.  

 
• L'alcalde diu que recull el prec. 



 
  

 
2.- Ha pres alguna decisió el govern respecte a la botifarrada i la sardinada dins 

els actes del Carnaval 2010? 
 
• La tinent d'alcalde Sra. Roig diu que és la Comissió de Festes 

l'encarregada d'organitzar aquestes activitats. Que la sardinada es farà a la plaça de 
l'Església. Que la botifarrada es traslladarà a la festivitat de Sant Jordi i es farà a la 
plaça de l'Església. 
 

B) PREGUNTES: a) El grup municipal de ViA formula les següents: 
 
1.-  En el Ple de novembre vàrem preguntar si el Govern tenia coneixement dels 

abocaments en una finca rústica situada a la zona de Ponent i si aquests abocadors 
tenen el permís corresponent de l’Ajuntament. Aleshores el regidor d'Urbanisme va 
respondre que hi havia més d’un punt on es produeixen abocaments i s’havien fet 
diversos requeriments. 

El dia 15 de gener ens comunica de forma escrita que, en efecte, hi havia un 
amuntegament de runa, per part de l’empresa d'excavacions, en una finca rústica al rial 
Llarg; no tenien cap permís municipal per fer el que feien, van ser advertits de la 
situació i de forma ràpida van restablir la situació, segons les seves pròpies paraules. 

Es tractava, doncs, de diversos abocaments de la mateixa empresa o de 
diferents? Ens va semblar entendre, de la seva resposta oral al Ple, que s'havien fet 
diversos requeriments. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera contesta que, efectivament, hi havia uns 

quants abocadors que no disposaven de llicència municipal. Que una vegada requerits, 
han restablert els terrenys a la situació natural. 
 

2.-  En el mateix Ple li demanem si hi ha seguiment de l’aplicació del pla 
obligatori de residus i ens responen que totes les obres han d'aportar la corresponent 
documentació conforme els ha tractat un gestor autoritzat, cosa que ja sabem, però 
estem preguntant pel seguiment i control que tothom ho faci, ens ho pot confirmar, si 
us plau? 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera contesta que aquest seguiment el realitza 

pel zelador municipal. 
 

3.-  L'obra del poliesportiu havia d’estar acabada el 31 de desembre, ja que 
estava dins el programa del FEIL (Fondo estatal de inversión local) 2009. S’ha 
demanat pròrroga? Perquè l’obra, en el dia d’avui, no està acabada. 
 

• El  tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera contesta que l’obra inclusa en la FEIL de 
2009, ja està acabada. Que actualment s’inicia l’execució de la 2ª fase. 

 
4.-  El dia 8 de gener de 2010 el VIA va presentar una instància per sol·licitar 

entrevista amb el tècnic municipal encarregat de la supervisió dels expedients de 



 
  

sol·licituds d'obertura d'establiments comercials, ja que observem demores superiors 
als dos mesos en molts casos d'activitats classificades, sense haver obtingut resposta 
en data d'avui. Ens en poden dir alguna cosa? 
 

•  El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que dimarts passat es va respondre 
per escrit aquesta pregunta. 

 
5.-  Quin cost econòmic ha tingut per a l'Ajuntament la celebració de la festa de 

comiat de l’embarcació Sinera-Sidney el passat dissabte 23 de gener? Quin cost han 
tingut l’entarimat, les cadires, l’esmorzar i l’orquestra entre d'altres?  

 
• L'alcalde contesta que en aquestes actuacions, hi han intervingut el Club 

Nàutic, una entitat empresarial i l'Ajuntament. Que l'Ajuntament hi ha aportat la 
quantitat de 150 € per a percussionistes  i la quantitat de 196,69 € per a entarimat. 
 

6.-  L'avinguda Catalunya, l’avinguda dels Pins, l’avinguda dels Àlbers i el carrer 
de Sant Raimon de Penyafort presenten un estat lamentable del paviment, la qual cosa 
ocasiona punxades de rodes i avaries als baixos d'alguns vehicles. Atès que hi ha un 
informe tècnic municipal que confirma que la urbanització Vilaplana està recepcionada, 
com és que l'Ajuntament encara no ha fet res en aquest aspecte? Tenen previst 
actuar-hi durant aquesta mateixa legislatura? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera contesta que la urbanització de la dita 

zona està parcialment recepcionada per l'Ajuntament. Que s’haurà de gestionar la 
conclusió d'aquesta urbanització. 
 

7.- Com és que a l'accés a la urbanització Vilaplana des del Camí del Mormo o 
de Ronda hi ha un cartell indicador de prohibició de pas a vehicles amb un pes superior 
a 3,5 Tm i aquests hi continuen passant per l’avinguda dels Pins i l’avinguda Catalunya 
sense cap control per part de la Policia Local malmetent encara més el precari estat del 
ferm d'aquests carrers?  

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera contesta que el senyal de limitació és de 

cinc tones. Que la Policia municipal vigilarà el pas de camions. 
 

8.- En quina situació es troben les obres de construcció de la nova escola 
pública del Bareu i quan està prevista l'entrega de les claus per part de la constructora 
al Departament d'Ensenyament? En quin curs escolar està prevista la seva posada en 
marxa?  

 
• La regidora Sr. Balliu contesta que en data 31 de juliol pròxim estaran 

acabades les instal·lacions destinades a infància i primària. Que en el curso 2010-2011 
l'Escola estarà en funcionament. 
 



 
  

9.-  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. Atès que ja 
han passat 5 mesos, tenim alguna resposta d'Urbanisme? 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Pera contesta que el pròxim mes de febrer s’espera 

resposta de la Generalitat. 
 
 b) El grup municipal del PP formula les següents: 
 

1.-  Quin ha estat el motiu pel qual ERC ha cedit tant en les seves pretensions en 
el model d'implantació de recollida selectiva? 

 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno contesta que encara no s’ha implantat la 

recollida selectiva. Que només a les urbanitzacions s’ha iniciat el sistema de recollida 
orgànica. 
 

2.- En quin punt estan les negociacions entre l’Ajuntament i la societat TUCTAN 
INVEST, SL, presumpta titular del convent de les Clarisses? Si no prospera, com queda 
el projecte del Maricel? 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera contesta que la situació continua sent la 

mateixa que la que hi havia inicialment. Que s’espera la resolució de la Generalitat. 
 
3.- Realment pensen tirar pel dret el projecte del passeig Marítim Arenys/Canet 

sense tenir resolt el tema de l'aparcament? 
 
• Al seu torn, CiU formula la següent pregunta:  
Preguntem al govern si hi ha novetats respecte el projecte inicial previst per a la 

platja del Cavaió. 
 

• L'alcalde diu que aquest projecte és supramunicipal. Que s’està controlant 
que, en el projecte,  s’hi incloguin soluciones per a totes les possibilitats. Que l'Alcaldia 
ja hi ha formulat modificacions. 

 
4.- Segons ens hem assabentat vox populi, que no oficialment, l'alcalde no és el 

president de l’entitat pública empresarial Ràdio Arenys. Per què? Els estatuts de l'EPE 
Ràdio Arenys preveuen la delegació, concretament en el seu art. 1r, relatiu a la 
presidència. Per què no n’hem estat informats oficialment els grups de l'oposició? Per 
què és el senyor Jordi Pera, regidor de la Macroàrea d'Urbanisme i Governació, la 
persona en qui ha delegat l'alcalde i no en la regidora de Comunicació? Ens podrien dir 
quin és el contingut de l'Àrea de Comunicació? 

 
• L'alcalde diu que en l'apartat de comunicacions de la sessió anterior del 

Ple, hi constava aquest Decret de delegació. Que la delegació s’ha efectuat per evitar 
la confusió de funcions entre l'Alcaldia i la presidència de l'EPE Ràdio Arenys. Que les 



 
  

funcions que corresponen a la tinent d'alcalde-delegada de Comunicació són 
independents de les corresponents a la presidència de l'EPE Ràdio Arenys. 

 
5.- Per què el consell assessor de la Ràdio encara no s’ha convocat des de la 

nova situació jurídica de l’ens? 
 
• Al seu torn, per CiU formula la següent pregunta: 
            Quan pensa el govern reunir el Consell Assessor de Radio Arenys ? 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera i president de l'EPE Ràdio Arenys diu que 

aquest  Consell assessor està convocat per celebrar reunió el pròxim dia 1 de febrer. 
 
6.- En podria explicar el govern quina és la raó per la qual l'Àrea de Comunicació 

ha fitxat un nou periodista per premsa? 
 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno contesta que com a conseqüència de la 

baixa per maternitat de la cap de Premsa, hi va haver necessitat d'efectuar la seva 
substitució per un altre periodista i únicament durant el període de la dita baixa. 

 
7.- Quins objectius té previstos la regidora de la Macroàrea de Serveis per a 

l'any en curs? Quins projectes? 
 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno contesta que se està reestructurant el 

servei d'oficis per aconseguir millors resultats. Que respondrà per escrit respecte dels 
objectius programats. 
 

8.- La regidora de la Macroàrea de Serveis ha afirmat públicament la possibilitat 
d'externalitzar el servei de neteja. Ens podria dir quin és el model que des de la seva 
àrea es pretén? 

 
• La tinent d'alcalde Sra. Moreno contesta que és un assumpte que 

s’estudia. Que n’informarà al seu moment. 
 

9.- Ens podria dir el govern quina ha estat la raó per la qual l'alcalde estigués tot 
sol a l'acte de la rebuda dels reis d'Orient, sense cap tinent d'alcalde al seu costat? 

 
• L'alcalde contesta que en aquest acte va estar acompanyat de la regidora 

Sra. Balliu. Que altres regidors tenien compromisos. 
 

c) El grup municipal de CiU formula les següents: 
 
1.- Podria explicar el govern en què consisteix el nou sistema de recollida de 

residus? 
 



 
  

• La tinent d’alcalde Sra. Moreno contesta que la recollida de residus 
orgànics es realitza de forma experimental a les urbanitzacions, durant Quatre dies a la 
setmana. Que el resultat, fins ara, és positiu. 

 
2.- Pensen reposar o substituir tots els arbres que han estat malmesos en les 

últimes tempestes, així com aquells que han sofert malures en diferents indrets de la 
Vila?  
 

• La tinent d'alcalde Sra. Moreno contesta que els sobres caiguts es 
reposaran, llevat de la zona de Pau Costa atesa la previsible canalització del rial del 
Bareu. 
 

3.- Quina valoració fa el govern del funcionament de la guingueta de Sant Elm? 
 

• El tinent d'alcalde Sr. Soler contesta que, en general, la valoració és 
positiva. 
 

4.- Quins criteris ha seguit el govern a l’hora d’autoritzar la instal·lació de la 
màquina expenedora de llet ubicada a la riera Pare Fita, a la zona del Forn del Vidre?  

 
• El tinent d'alcalde Sr. Soler contesta que s’ha considerat el funcionament 

d'aquestes instal·lacions en altres municipis. Que s’han considerat les  condicions 
higièniques i sanitàries en la prestació del producte. Que la zona on s’ha instal·lat 
resulta ser adequada. 
 

5.- Quines ajudes i subvencions ha sol·licitat l’equip de govern per poder 
gestionar programes de formació per al 2010 per a treballadors en actiu i en atur? 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Soler contesta que actualment l'Ajuntament no pot 

prestar el servei de formació ocupacional. Que fins al dia d'avui no s’han convocat 
subvencions per a enguany. Que conjuntament amb l'Ajuntament de Caldes d'Estrac 
s’ha formalitzat un conveni, subvencionat per la Diputació, sobre prospecció 
d'empreses. 
 

6.- Ràdio Arenys va anunciar diumenge passat l’adjudicació del projecte 
d’urbanització superficial del tram baix de la Riera a l’empresa Grup Mas. L’obertura 
dels sobres va ser dimarts passat, 19 de gener, de les 9.30 a les 13.30 hores, i es va 
emplaçar els assistents per al cap de quinze dies, atès que els Serveis Tècnics havien 
d’estudiar les diferents propostes. Com és possible que s’hagi adjudicat en tres dies 
sense tenir en compte la mesa de contractació?  
 

• El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera contesta que la proposta d'adjudicació 
provisional d'aquestes obres la va efectuar la Mesa en data 22 de gener d'enguany i 
que l'adjudicació provisional, conforme a la proposta de la Mesa, la va efectuar la Junta 
de Govern Local en la mateixa data, atesa la urgència de comunicar aquesta 
adjudicació a la Generalitat per obtenir la subvenció en el PUOSC.  



 
  

 
5.- COMUNICACIONS.- Es  dóna compte de les Resolucions adoptades per 

l'Alcaldia des de la data 22 de desembre de 2009 a 22  de gener de 2010. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el president 

aixeca la sessió a les 20.45 h. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta acta autoritzada 
per mi, amb les signatures del president i la meva, la secretària accidental, que en dono 
fe. 

 
 ARENYS DE MAR, 2 de febrer de 2010  
 
    L’ALCALDE,                           EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA./   Per fer constar que l’acta transcrita que precedeix, corresponent 

a la sessió del Ple de data 27 de gener de 2010, s’ha estès sense esmenes ni 
esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 203060-E envers a 203063-E 
revers i núm. d’ordre 76 envers a 79 revers. 
 

EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


