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Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern Local, 
en primera convocatòria, el dia 14 de gener de 2009. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 18.30 h del dia 14 de gener de 2009, es 

reuniren a la Casa de la Vila, sota la presidència de l’alcalde Sr. Ramon Vinyes 
i Vilà, els tinents d’alcalde Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, Sr. Tomàs 
Salazar i Vela, Sr. Marc Soler i Colomer, i Sra. Isabel Roig i Casas. Assistits pel 
secretari de la Corporació, Sr. Àngel Lozano i Pérez. No hi assisteixen els 
tinents d’alcalde Sr. Jordi Pera i Pi i Sr. Xavier Febrer i Claveras. I per tant, amb 
el quòrum necessari perquè es pugui dur a terme vàlidament aquesta sessió 
extraordinària en primera convocatòria. 

 
El president obre la sessió i el secretari llegeix les minutes o esborrany 

de les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc, amb caràcter 
extraordinari, els dies 17 i 22 de desembre de 2008. Conegudes aquestes 
actes, se n’acorda l’aprovació per unanimitat, i se n’ordena la transcripció al 
llibre d’actes corresponent. 

 
Tot seguit, es procedeix a tractar dels assumptes següents: 
 
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: 
 

CONSTRUCCIONS INJOAR SL (LLICÈNCIES OBRES MAJORS 
2008/2018) per dur a terme la reforma integral de l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer SANT GABRIEL número 21, d’aquesta localitat, de 
conformitat amb el projecte tècnic redactat per Miquel Casablanca i Monreal, 
visat amb el núm. 2008017701 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

 

L’interessat haurà de dipositar les següents fiances: 

• Una fiança per import de 1.543,00 € que garanteixi el cost de 
reconstrucció o reparació del domini públic afectat per les obres, també 
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respondrà dels danys produïts i comprovats que superin la quantitat fixada en 
la fiança. 

• Una altra fiança per import de 469,44 € per tal de garantir una 
gestió adequada dels residus de construcció generats per l’obra realitzada, tal 
com estableix l’article 5.2 c), del Decret 201/1994, de 26 de juliol. L’interessat 
també haurà de presentar el document d’acceptació per part d’un gestor 
autoritzat, de gestió adequada dels residus.  

 
3.- APROVACIÓ DE PROJECTE TÈCNIC.- Vist el projecte d'obra 

ordinària  “Projecte d'urbanització  del carrer de l' Església”. 
Vistos els informes favorables dels Serveis Tècnics  d'urbanisme de 9 i 

12 de gener de 2009.  
Vist  l’article 5.2) del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre “ por el 

que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del 
Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban 
créditos extraordinarios para atender a su financiación”, que fixa el dia 24 de 
gener de 2009, com a data límit de presentació de sol·licituds de subvencions. 

Vista l’existència d’un interès públic en l'aprovació d'aquest projecte, 
subvencionat per l’Estat fins a un 100% del seu import, tal com preveu  l'article 
4 de l’esmentat Reial decret llei. 

Vist l’informe del TAG d’urbanisme de 12 de gener  de 2009, i de 
conformitat amb aquest.  

S’acorda per unanimitat: 
PRIMER.- Aprovar el  “Projecte d'urbanització  del carrer de l'Església”, 

amb un pressupost d'execució de 299.537,71€ i un IVA suportat de 47.926,03€. 
SEGON.- Acordar l’obertura d’un període d’informació pública de 15 

dies, de conformitat amb el que disposen els articles  37.2 del ROAS de 13 de 
juny de 1995 i  50 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques, i disposar la publicació en el BOP de l’anunci 
corresponent. 

 
3.- APROVACIÓ DE PROJECTE TÈCNIC.- Vist el projecte d'obra 

ordinària  “Projecte de reforma i ampliació dels vestidors del Pavelló, complex 
esportiu Fondo de les Creus”. 

Vistos els informes favorables dels Serveis Tècnics  d'urbanisme de 9 i 
12 de gener de 2009.  

Vist  l’article 5.2) del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre “ por el 
que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del 
Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban 
créditos extraordinarios para atender a su financiación”, que fixa el dia 24 de 
gener de 2009, com a data límit de presentació de sol·licituds de subvencions 
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Vista l'existència d'un interès públic en l'aprovació d'aquest projecte, 
subvencionat per l’Estat fins a un 100% del seu import, tal com preveu  l'article 
4 de l’esmentat Reial decret llei. 

Vist l’informe del TAG d’urbanisme de 14  de gener  de 2008, i de 
conformitat amb aquest.  

 
S’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte de la “Reforma i ampliació dels vestidors 

del Pavelló. Complex esportiu Fondo de les Creus”, amb un pressupost 
d'execució de 1.208.851,34 €  i un  IVA  suportat  de 193.416,21 €. 

 
SEGON.- Acordar l’obertura d’un període d’informació pública de 15 

dies, de conformitat amb el que disposen els articles  37.2 del ROAS de 13 de 
juny de 1995 i  50 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques, i disposar la publicació en el BOP de l’anunci 
corresponent. 

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

president aixeca la sessió a les 19.00 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta 
acta autoritzada  per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  19 de gener de 2009 

EL SECRETARI DE L‘AJUNTAMENT 
 
 
 


