
 
  
 
 
  
Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió 8 extraordinària que va dur a terme el Ple, en 

segona convocatòria, el dia 8 de novembre de 2010  
 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 8 de novembre 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 i Ocaña i Sra. Annabel Moreno i Nogué i els regidors i regidores  Sra. 
Isabel Illescas i Sánchez, Sra. Assumpció Balliu i Tena, Sr. Agustí Massuet i 
Recolons, Sr. Josep Antoni Burcet i Linares, Sra. Joana Asensio i Solaz, Sra. 
Maria Rosa Dias i Caballé, i Sr. Estanislau Fors i Garcia i Sr. Alejandro Acero i 
Cherta. Excusen la seva absència els regidors Benet Maimi i Pou i Santiago 
Herce Roca. Assistits per la  secretària accidental de l'Ajuntament, Sra. Teresa 
Icardo i Paredes. 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 DE L’ACTA.- Es dóna compte de l’acta de la sessió 

anterior celebrada pel Ple, amb caràcter ordinari, el dia 22 de setembre de 
2010. Coneguda aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 15/2010.- L’alcalde 

dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa d’Hisenda.  I explicita el contingut de 
la modificació que es proposa. 

 
• El regidor Sr. Massuet en representació del grup municipal de CiU 

diu que el seu grup hi votarà a favor però vol remarcar que es tracta de la 
modificació núm. 15 de l’any en curs. 
 

• L’alcalde diu que es tracta de diners procedents d’interessos. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 15/2010 sota la 

modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari  finançats amb baixa per 
anul·lació d’aplicacions del pressupost no compromeses, les dotacions de les 
quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei, i transferència de 
crèdit  segons el detall següent: 
 



 
  
 
 
  
SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partides objecte de suplement de crèdit del Capítol II "Béns Corrents i Serveis"
DESPESES

PROJECTE Partida Denominació Import

2010 2 AMBIE 1 MEDI AMBIENT: VEHICLES 71 169 624 Vehicles serveis bàsics 11.848,15
2010 2 AMBIE 1 MEDI AMBIENT: VEHICLES 71 170 624 Vehicles medi ambient 4.969,49
2010 2 AMBIE 1 MEDI AMBIENT: VEHICLES 71 920 624 Vehicles administració general 1.276,47

71 172 22706 Estudis i treballs tècnics medi ambient 4.299,50
2010 2 AMBIE 2 MEDI AMBIENT: BROSSA 71 162 62500 Contenidors orgànica 2.251,00

91 313 22701 Seguretat 9.000,00
90 133 2279903 Servei grua seguretat 10.000,00
20 920 131 Substitucions laboral 6.750,00
20 920 212 Manteniment edificis municipals 10.000,00
20 920 22201 Comunicacions postals 4.105,39
72 924 22706 Estudis i treballs participació 8.000,00
50 169 212 Manteniment edificis serveis bàsics 7.500,00
70 321 22700 Neteja edificis educació 5.000,00

TOTAL 85.000,00

Baixa

PROJECTE Partida Denominació Import

22 011 310 Interessos 85.000,00

Partides objecte de suplement de crèdit del Capítol VI "Inversions"

DESPESES

PROJECTE Partida Denominació Import

2006 2 CLAVE 1 CANALITZACIÓ RIAL BAREU 40 161 62803 Xarxa d'aigua 25.989,33
TOTAL 25.989,33

Baixa

PROJECTE Partida Denominació Import

2006 2 PROMO 1 CONDICIONAMENT 30 241 622 Edicis i altres construccions Escola Taller 25.989,33
CASA AIGÜES (Escola Taller)06

TOTAL 25.989,33

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

Transferència positiva 
Partides a què es transfereix crèdit

PROJECTE Partida Denominació Import

2010/2/PROCÉS PARTICIPATIU/1 40 341 619 Pavimentació Plaça Mare Paula 25.385,96

Transferència negativa
Partides que transfereixen crèdit

PROJECTE Partida Denominació Import

2010/2/PROCÉS PARTICIPATIU/1 40 132 619 Millora Xarxa Vianants 25.385,96

CRÈDIT EXTRAORDINARI

DESPESES

PROJECTE Partida Denominació Import

90 135 48900 SUBVENCIO ASSOCIACIO DE BOMBERS VOLUNTARIS 3.250,00
TOTAL 3.250,00

BAIXA

PROJECTE Partida Denominació Import

90 135 78900 SUBVENCIONS CAPITAL PREVENCIO D'INCENDIS 3.250,00
TOTAL 3.250,00  



 
  
 
 
  
 
 

SEGON.- Posar de manifest que el finançament de l’aplicació objecte de 
baixa  40 139 619 Millora xarxa vianants és el préstec de l’any 2010 signat amb 
Banco Bilbao Vizcaya SA, i el finançament de l’aplicació  30 241 622 és el 
préstec de l’any 2006 signat amb Caixa Catalunya. 
 

TERCER- Publicar els acords anteriors en el 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 que no es produeixin reclamacions en el termini esmentat, l’acord de 
modificació del Pressupost de l’exercici 2010, s’entendrà definitivament aprovat 
per aquesta Corporació. 

 
3.- APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT ATORGAT PER LA 

CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.-  L’alcalde dóna 
compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa d’Hisenda.  I explicita el contingut de 
la modificació que es proposa. No es promou debat. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar el préstec per import de 150.000 € atorgat per la 

Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, amb les següents 
característiques: 

 
 Import del préstec:   150.000 € 
 Tipus d’interès:  0% 
 Comissions:   Operació exempta de qualsevol tipus de    

comissió 
 Termini:   10 anys (l’any 1 de devolució del            

préstec serà l’any següent a aquell en què 
s’hagi començat a lliurar) 

 Actuació: Remodelació barri Sant Elm 
 Garantia:   Afectació recursos suficients, d’entre  

qualsevol dels ingressos que legalment té 
establerts l’Ajuntament, durant el període de 
durada del préstec. 

SEGON.- Aprovar el model de Conveni de la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona que regula el préstec a subscriure i que s’adjunta com a 
Annex. 

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 150.000,00
40  151 619 Carrers Urbanisme 150.000,00
 TOTAL 150.000,00

  
QUART.- Facultar l’alcalde-president perquè procedeixi a la signatura 

del conveni indicat, i realitzi qualsevol acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 

CINQUÈ.- Comunicar l’operació precedent al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS PER A L’ANY 2011.- L’alcalde dóna compte de la proposta d’acord 
sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió 
informativa d’Hisenda.  I explicita el contingut de la modificació que es proposa. 

 
• El regidor Sr. Massuet en representació del grup municipal de CiU 

diu que les OOFF assenyalen les línies de l’actuació municipal i també 
marquen les principals fonts d’ingressos del pressupost. 

La queixa és que essent un document tan important, no els han estat 
lliurades fins avui mateix. 

Bàsicament són les mateixes de l’any passat, per tant, encara sorprèn 
més la tardança en el lliurament. 

No existeixen mesures concretes per ajudar els més afectats per la crisi, 
ni en taxes ni en preus públics, per això s’abstindran en la votació. 

 
• L’alcalde diu que s’ha intentat mantenir l’import de les OOFF, ni 

tan sols s’hi ha aplicat l’IPC en la majoria. 
 

Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per deu vots a favor i 
cinc vots d’abstenció corresponents al grup municipal de CiU: 
 

PRIMER.- Derogar provisionalment l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics municipals. 

 
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2011 i següents, 

l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públics municipals, segons figuren en l’annex d’aquest acord del qual forma 
part a tots els efectes legals. 

 
TERCER.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen segons 
figuren en l’annex d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals: 
 
Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 

econòmiques 
Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 



 
  
 
 
  

tracció mecànica 
Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres 

Ordenança fiscal número 7 
reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius 

Ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa del cementiri municipal 
Ordenança fiscal número 10 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a llicència 
prèvia, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici 
de les activitats. 

Ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa de clavegueram 
Ordenança fiscal número 16 reguladora de la Taxa per servei de Mercat 
Ordenança fiscal número 17 reguladora de la Taxa per llicències 

urbanístiques 
 

QUART.- Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen 
seguidament és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal 
d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 
2010: 
 
Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 

econòmiques. 
Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 

Ordenança fiscal número 6 
reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 

Ordenança fiscal número 10 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici 
de les activitats. 

 
CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i 

modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2011 seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per 

primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació 

obligatòria per part de l’Ajuntament, com també els preceptes que difereixin del 
model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona i les modificacions que 
s’aprovin respecte a les Ordenances actualment vigents. 

 



 
  
 
 
  

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre 
de 2010, es farà pública l’adaptació del text de les Ordenances fiscals que s’hi 
adhereixin.  

 
SISÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els 

anteriors acords provisionals, com també el text complet de les Ordenances 
fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin 

un interès directe o resultin afectats, en els termes que preveu l’article 18 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

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

formula les següents: 
 
1.  En data d’avui, quin és el calendari de treball i reunions de la 

comissió que ha debatre l’emplaçament del mercat setmanal després de les 
obres?  

 
• El tinent d’alcalde Sr. Febrer diu que s’està treballant per acabar 

de determinar el calendari; la primera reunió és previst que es faci el 18 de 
novembre, la segona el 25 de novembre i prosseguiran, sobre la marxa, el 
desembre i també el gener si encara no s’ha arribat a cap acord durant el 
desembre. 

 
2. Recentment hem viscut un conflicte relacionat amb el servei de grua 

municipal. Ens poden aclarir si aquest servei, tret del vinculat a la zona blava, 
és també responsabilitat de COMSA?  

3. Si la resposta a la pregunta anterior és afirmativa, ens poden fer a 
mans còpia del document on consta aquest acord?  

 
• L’alcalde diu que segons el que preveu el plec de clàusules 

administratives aprovades en fer la licitació, es van presentar diferents ofertes, 
la millor es va considerar la de COMSA, i aquesta va signar el corresponent 
contracte. 

En la seva oferta, com a millora, van proposar un gruista per 28.000 € 
any. A la zona blava, aquest servei pràcticament no es dóna, ja que és 
extraordinari el fet que un cotxe no sigui retirat en 2 o 3 dies; per aquest motiu i 
en funció del preu/any que van oferir, s’ha anat prestant el servei de grua. 



 
  
 
 
  

Posteriorment van al·legar el fet que en dates determinades era 
necessària més d’una grua (Sant Zenon, Reis...), per aquest motiu, aquests 
costos extraordinaris han estat satisfets per l’Ajuntament. 

Actualment la seva voluntat és la de prestar únicament el servei quan 
sigui necessari en zona blava. 

En tot cas, la potestat d’interpretar un contracte administratiu correspon 
a l’Ajuntament,  si no hi estan d’acord, tenen les seves eines per recórrer, però 
el que no poden fer és unilateralment decidir modificar la prestació del servei. 

 
B) El grup municipal de CiU formula les següents: 

 
1.- Podria informar-nos el govern municipal per a quan els "camins escolars"? 
En aquest moment hi ha alguns punts negres a l’hora que els nens vagin cap a 
la nova escola Sinera - Plana del Paraiso sense cap pas de vianants, la 

rotonda de Pau Costa sense vorera o obstaculitzada per tanques... 
 
• El tinent d’alcalde Sr. Marc Soler diu que la Regidoria de 

Mobilitat precisament es va crear per treballar en la seguretat d’aquests 
camins, entre d’altres objectius. Actualment existeix ja un projecte i totes les 
actuacions es dirigeixen a fer-los més segurs, actuacions que ja s’han anat 
duent a terme, més les previstes per al proper exercici un cop finalitzin les 
obres de la Riera.  

2.- Podria informar el govern per què no s’accepten sol·licituds als Plans 
d’ocupació, quan encara no n’ha finalitzat el termini de presentació? Quins 
criteris s’han seguit per prendre aquesta decisió? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Marc Soler diu que vol puntualitzar: en data 

5 de novembre s’obté la Resolució dels Plans d’ocupació per a 16 persones, el 
10 de novembre és la data límit per a contractar les 16 persones que han 
resultat seleccionades i el 12 de novembre és la data d’inici en el lloc de treball. 

Fer la selecció significa: comprovar currículums i ajustar-los als llocs, fer 
les corresponents entrevistes, l’elecció dels candidats… 

Per tot això, l’acceptació dels currículums s’ha fet en funció del límit 
temporal i del nombre d’aspirants presentats a cada lloc de treball on es volia 
optar. 

S’ha treballat a contrarellotge. Així ho va dir dimecres per ràdio la tècnica 
d’Inserció, que va demanar que els interessats aportessin els currículums 
immediatament. En cap cas no va dir que hi havia un termini de 5 dies. 

 
3.- Divendres passat, la claveguera a l’alçada del carrer Professor 

Castelló es va tornar a desbordar, escampant aigües fecals Riera avall. Quina 
en va ser la causa? L’actuació que s’hi va fer en el darrer vessament en què va 
consistir? 

Podríem prioritzar alguna actuació en aquest àmbit? 
 
• El regidor tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que aquesta 

claveguera està sobreutilitzada i aquest és un dels motius. També diu que un 



 
  
 
 
  
altre motiu molt important és el mal ús de la claveguera, ja que quan es neteja 
s’hi troben un munt de coses que no és el conducte adequat on llençar-les. El 
darrer cop es va procedir a fer un buidat. 

Actualment una de les prioritats és canviar-la, però el que cal evitar 
també és el mal ús. 
 Existeixen dues actuacions, servei d’urgència per fer una revisió i neteja i 
fer una campanya de conscienciació. 

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

per l'Alcaldia des de la data 20 de setembre a 5 de novembre de 2010. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el 

president aixeca la sessió a les 20.00 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 novembre de 2010  
 

LA SECRETÀRIA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT,, 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


