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Secretaria 
F/U 
 
Acta de la sessió extraordinària que va dur a terme el Ple, en primera 
convocatòria, el dia 30 de gener de 2008  
 
      A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 30 de gener de 2008, 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. Josep Oriol Ferran i Riera, 
Sr. Xavier Febrer i Claveras, Sr. Tomàs Salazar i Vela, Sr. Marc Soler i Colomer, els 
regidors Sra. Lorena Estrada Ocaña, Sr. Jordi Pera i Pi, Sra. Isabel Roig i Casas, Sr.  
Miquel Rubirola i Torrent, Sr. Benet Maimí i Pou, Sra. Joana Asensio i Solaz, Sra. Maria 
Rosa Dias i Caballé, Sr. Estanislau Fors i García, Sra. Maria Rosa Zaragoza i Juncà i 
Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol. No hi assisteix el regidor Sr. Josep Antoni Burcet i Linares. 
Assistits pel  secretari de la Corporació Sr. Ángel Lozano i Pérez. 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 extraordinari el dia 27 de desembre de 2007. 
Coneguda aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA. – El tinent 

d’alcalde Sr. Ponsarnau  dóna compte del conveni modificat de gestió de la deixalleria, 
a subscriure amb el Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament d’Arenys de Munt i 
Sant Iscle de Vallalta. Dictaminat favorablement per la Comissió informativa 
d’Urbanisme. 

 
• A continuació el portaveu del grup municipal de ViA diu que el seu grup no 

ha estat consultat en relació amb les gestions prèvies sobre el dit conveni, raó per la 
qual el seu vot serà d’abstenció. 

 
• Tot seguit la regidora Sra. Asensio, en representació del grup municipal 

de CiU, diu que el seu grup municipal no ha estat consultat prèviament. Que s’haurien 
d’haver convingut més millores. Que el servei de la deixalleria hauria d’estar lligat amb 
la recollida selectiva d’escombraries. I que s’hauria de considerar una altra ubicació que 
resultés menys dificultosa per als veïns d’Arenys de Mar. Anuncia el vot d’abstenció del 
seu grup. 

 
Sotmès a votació l’assumpte enunciat, s’acorda per deu vots a favor i sis vots 

d’abstenció, corresponents als grups municipals de CiU i ViA:  
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Aprovar el conveni modificat de gestió de la deixalleria d’Arenys de Mar i Arenys 
de Munt, a formalitzar amb el Consell Comarcal del Maresme. Segons consta 
diligenciat pel secretari de l’Ajuntament.  

 
3.- APROVACIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC I MODIFICACIÓ DE PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ.- El tinent d’alcalde Sr. Ponsarnau dóna compte del 
conveni urbanístic relatiu a l’àmbit de la “casa Ramis-Milans”. Igualment dóna compte 
de la proposta de modificació del Pla general d’ordenació, de resultes del dit conveni. 
Dictaminats favorablement per la Comissió informativa d’Urbanisme. 

 
• A continuació el portaveu del grup municipal de ViA diu literalment el que 

segueix que demana consti en acta: “Durant les últimes legislatures els diferents 
governs municipals han tingut l’assignatura pendent de dotar d’equipaments destinats a 
la implantació d’activitats hoteleres la nostra vila. 

 
Fins ara, pels motius que sigui i en els quals ara no entraré, malauradament no 

s’ha aconseguit aquest objectiu. 
 
Avui es porta a aprovació la signatura d’un conveni entre el propietari de la finca 

de can Ramis i l’Ajuntament, com també una modificació puntual en base a dues 
propostes urbanístiques, amb l’objectiu que en aquesta finca, a més a més de les 
activitats comercials que hi ha als baixos que donen a la Riera i també al mateix 
habitatge existent, s’hi pugui construir un hotel, aprofitant també la segona planta de la 
casa. 

 
En la tramitació necessària per poder tirar endavant amb aquest objectiu, 

pensem, i així ho vam transmetre la setmana passada a la Comissió Informativa 
corresponent a aquest Ple municipal, que atès que la finca està afectada pel Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic o PEPPA, calia modificar la fitxa en la 
qual es diu que no només està protegida la casa, sinó també tots els seus annexos i el 
pati. 

 
Tenint present que el PEPPA és vinculant i preval sobre el Pla general, entenem 

que és indispensable modificar la fitxa desafectant els annexos i el pati posterior de la 
finca per a immediatament després fer la modificació puntual del Pla general, ja que la 
proposta de modificació del Pla general en aquesta finca afecta directament els 
annexos actuals i el pati. 

 
De fet, ara fa quatre anys ens vam trobar amb una situació similar i de fet ja 

teníem la fitxa de modificació preparada, en substitució de les actuals, per si s’arribava 
a un acord amb els llavors propietaris. Avui n’he fet a mans un esborrany al regidor 
però de ben segur que també la tenen als Serveis Tècnics d’Urbanisme. 

 
En la Comissió Informativa de dimecres passat vam comentar que atès que les 

modificacions del Pla general són aprovades definitivament en última instància per la 
Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, i tenint present que el fet de modificar una fitxa 
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del catàleg del Patrimoni Arquitectònic no suposa cap complicació –de fet a la passada 
legislatura i a l’altra se’n van modificar algunes–, seria bo fer-ho o bé en cas contrari 
vam demanar un informe tècnic que expressi clarament que això no és necessari. Més 
que res per estar tranquils. 

 
No s’ha fet ni una cosa ni l’altra, ni tampoc se’ns ha comentat res, com és 

habitual últimament. Esperem que això no acabi essent un impediment o una demora 
per tal d’aconseguir la possibilitat que a Can Ramis s’hi pugui albergar un hotel. 

 
Per altra banda també vam manifestar a la Comissió Informativa que trobàvem a 

faltar en el conveni el nombre de llits o d’habitacions que podria arribar a tenir aquest 
hotel i tampoc no hi ha cap referència a la qualitat o les estrelles mínimes que hauria de 
tenir aquest hotel. Ni tan sols hi ha una aproximació, cosa que demostra, conjuntament 
amb les dues possibilitats de modificació urbanística que avui es porten per a la seva 
aprovació, que el propietari de can Ramis encara no té res lligat amb ningú, tal com 
vostès ens van insinuar dimecres passat. 

 
Sembla que vulguem córrer sense cap definició i concreció exacta del que es vol 

fer, però bé, a això, hi comencem a estar acostumats. 
 
Pensem que la configuració que es dóna no acabarà de ser atractiva per a cap 

empresa hotelera. Esperem equivocar-nos de totes totes. I ens fa por que el resultat 
final no acabi de ser allò que necessita Arenys. Hem de tenir en compte que a Arenys, 
d’hostals ja n’hi ha uns quants, i si finalment a can Ramis n’aparegués un, seria una 
vertadera pena. 

 
De totes formes no podem votar en contra d’aquesta proposta i el VIA donarà 

suport a la possibilitat que a can Ramis algun dia hi pugui haver un hotel i com sempre 
posem a la disposició del govern local la nostra col·laboració.” 

 
• Tot seguit el regidor Sr. Rubirola, en representació del grup municipal de 

CiU, diu que, quan procedeixi, s’estableixi en la llicència municipal d’obres l’obligació de 
conservar i millorar la façana de l’immoble de la casa Ramis-Milans, que confronta amb 
la riera del Bisbe Pol. 

 
Sotmès aquest  assumpte a votació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER- Aprovar el conveni urbanístic en l’àmbit  de la casa Ramis-Milans, 

(cantonada entre els carrers del Bisbe Pol i carrer d’Avall d’aquesta localitat, promogut  
pel Sr. Santiago de Sagarra Manglano. 

 
SEGON.- Que es procedeixi a la publicació de l’esmentat conveni, d’acord amb 

el que estableix l’article 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme de data 18 de juliol de 
2006. 
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TERCER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
d’Arenys de Mar d’1 d’agost de 1984 de la casa Ramis-Milans, promoguda pel Sr. 
Santiago de Sagarra Manglano. 

 
QUART.- Sotmetre a informació pública aquest acord, de conformitat amb el que 

estableix l’article 83.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, entenent-se aprovat provisionalment en cas que no 
es formulin al·legacions en el termini atorgat a l’efecte. 

 
CINQUÈ.- Suspendre, d’acord amb el que determina l’article 71 del Decret 

legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, les llicències de parcel·lació, edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions connexes que estableix la legislació sectorial, en 
l’àmbit en què les noves determinacions a aprovar comportin una modificació del règim 
urbanístic durant el termini d’un any. 
 

4.- RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- L’alcalde dóna compte 
del següent Decret de data 8 de gener de 2008: “Vista la proposta formulada per 
COMSA adjudicatària de la concessió de les zones blaves d’aparcament. 

 
Considerant que les 85 places d’aparcament previstes a la zona Auterive/Can 

Nadal no es destinaran, una vegada conclosa la urbanització de l’entorn del Xifré, a la 
finalitat inicialment prevista. 

 
I considerant el dret de la concessionària a l’explotació del dit nombre de places. 
 
I considerant que aquesta explotació ha de ser imminent. RESOLC : 
 
PRIMER.- Canviar la ubicació de les 85 places previstes en la Zona Can 

Nadal/Auterive (art. 37.1 del plec de condicions de concessió de l’explotació de les 
zones blaves), per altres tantes ubicades en el lateral de la riera del Pare Fita des del 
carrer de Santa Clara al carrer de l’Arxipreste Rigau i des del carrer Arxipreste Rigau al 
carrer de Montserrat en l’espai central de la Riera. 

 
SEGON.- Sotmetre aquesta resolució a la seva ratificació pel Ple.” 
 
• A continuació els grups municipals de CiU, PP i ViA anuncien el seu vot 

d’abstenció atès que, segons manifesten, no se’ls ha consultat prèviament a la adopció 
de la resolució transcrita. 

 
Tot seguit, sotmesa a votació la proposta s’acorda per nou vots a favor i set vots 

d’abstenció, corresponents als grups municipals de CiU, PP i ViA, ratificar a tots els 
efectes el Decret de l’Alcaldia transcrit. 

 
5.- PRECS I PREGUNTES.- A) El grup municipal de ViA, formula les següents 

precs: 
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1.- En el Ple del mes de novembre passat vam demanar al govern municipal que 

el repartiment del butlletí ATR i l’agenda d’activitats es faci abans del dia 1 de cada 
mes. Ara també els demanem que aquest arribi a totes les llars arenyenques atès que 
el repartiment no arriba a tothom. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que s’està procurant que aquest  

butlletí i agenda sigui repartit a tots els veïns. 
 
2.- A causa de l’inici de les obres de renovació del clavegueram a Platja Cassà, 

alguns veïns han mostrat la seva indignació per la manca d’informació i de comunicació 
de les obres. Demanem al govern municipal que per a futures actuacions incideixi una 
mica més en aquest assumpte, atès que també va succeir el mateix amb l’inici de les 
obres, ara aturades, de Pau Costa. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Ponsarnau diu que els veïns sí que han estat 

informats mitjançant reunions celebrades en dates 14 i 20 de desembre de 2007 i 
mitjançant  anuncis. 
 

3.- Atès que molts carrers de la nostra vila pateixen contínuament actuacions 
d’obertura de rases per les empreses d’aigua, llum, gas, com també actuacions de 
reparació del clavegueram i moltes d’aquestes actuacions són d’inspecció i 
manteniment periòdic, demanem al govern municipal que coordini aquestes actuacions 
mitjançant la creació de protocols per tal que totes les empreses hi actuïn alhora, 
excepte evidentment quan hi hagi una emergència, per tal d’evitar obrir i tancar 
contínuament rases al mateix carrer, malmetent la via pública i molestant als veïns. Així 
mateix, també demanem que es reguli el sistema d’avals de garantia de bona execució 
d’aquestes obres, atès que moltes vegades no es deixa el carrer en condicions, els 
avals es retornen i no s’executen, i des dels Serveis tècnics Municipals no se’n fa un 
exhaustiu seguiment ni control. 
 

• El tinent d’alcalde Sr. Ponsarnau diu que sobre aquest assumpte  s’ha 
elaborat un protocol d’actuació, a aplicar a partir de gener de 2008. No obstant això, 
diu, a vegades no és possible coordinar aquests treballs. 
 

B) El grup municipal de CiU formula els següents precs: 
 
1.- Sabem que Arenys de Mar pateix moltes problemàtiques, algunes amb força 

dificultats per a resoldre; d’altres són situacions més fàcils, però si no s’hi actua es van 
agreujant. És el cas de l’assumpte dels coloms i la problemàtica que genera el fet de 
l’augment considerable de la seva colònia. Problemàtica que cada cop és major pel fet 
de no fer una actuació de vigilància i control. Recordem que hi ha un estudi fet que a 
través de les seves conclusions portava a una gestió i que no servirà de res quan es 
vulgui portar a terme. 

En el Ple del mes de novembre el grup de CiU ja va fer una pregunta relacionada 
amb el següent prec: demanem que es posin en pràctica totes les recomanacions que 
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es desprenen de l’estudi fet per l’equip Talàssia per a controlar la població de coloms a 
Arenys de Mar. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Ponsarnau diu que en el pressupost municipal de 

2008, s’hi ha consignat crèdit per realitzar part de l’actuació prevista. 
 
2.- Voldríem demanar a l’equip de govern si a les reunions de Consell Escolar 

que en el futur convoqui li estaria bé convidar el grup de CiU a assistir-hi. Per diferents 
raons: una, per així acomplir el que estableix el seu reglament, reglament per cert força 
antic, del 78, i al qual potser caldria també una revisió per si ha quedat obsolet; i dues, 
per allò de la participació. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Oriol diu que seria convenient la participació de tots 

els grups municipals en el Consell Escolar. 
 

C) El grup municipal de ViA formula les següents preguntes: 
 
1.- En referència a la nostra demanda d’instal·lació d’una barana de protecció 

entre la Pineda i el rial de Sa Clavella davant del Maricel el govern ha fet alguna gestió 
amb el Patronat corresponent? 

 
• El Sr. Ponsarnau diu que de la gestió feta, en resulta que aquest Patronat 

no té inconvenient a fer aquesta instal·lació. 
 
2.- El Govern municipal té en compte que la bassa de laminació situada al Bareu 

Paraiso, abans d’arribar a Pau Costa, està totalment coberta de sorra i no fa la funció 
de disminució de la velocitat de l’aigua que pugui baixar pel rial cap avall? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Ponsarnau diu que és l’empresa urbanitzadora qui 

ha de fer l’oportú manteniment. No obstant això, diu, aquesta regidoria promourà 
l’actuació corresponent.  
 

3.- Atès que en el PAM hi ha un total de 14 plans o estudis a realitzar durant 
aquesta legislatura ens agradaria saber quan estarà llest cadascun d’ells i el cost 
econòmic global que això suposarà. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Febrer diu que s’informarà oportunament dels plans 

i estudis que es vagin fent; que en el pressupost municipal de 2008 es preveuen 
algunes actuacions. 
 

4.- Últimament hi ha hagut algun robatori a alguna botiga o bar de la vila. Ens 
podria dir el govern municipal si s’ha fet alguna actuació sobre això per pal·liar aquesta 
certa inseguretat? 
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• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que Arenys de Mar no es un municipi 
que es pugui considerar insegur. Que el dispositiu nocturn de la policia és suficient per 
mantenir la seguretat. 

 
D) El grup municipal del PP formula les següents preguntes: 
 
1.- El passat mes de desembre uns brètols varen trencar la Mare de Déu del 

parc de Lourdes. Reiterades vegades el parc ha estat motiu d’altres bretolades –com 
pintades a la font, trencadissa de bancs, etc.– per no dir res de les “reunions” 
nocturnes, que no són precisament per “prendre la fresca”. El PPC va insistir al Govern 
al Ple del més passat de Pressupostos, que reservés una partida pressupostària aquest 
any per a l’elaboració d’un Pla integral d’arranjament de l’indret i vostès no el van 
prendre en consideració, suposem perquè per a vostès no és prioritari.  Després 
d’aquest fet, que com ja he dit no és el primer ni serà l’últim, i de les queixes reiterades 
dels masovers, pensa el Govern dur a terme alguna actuació al Parc o pel contrari ho 
prendrà com un cas mes de bretolada sense posar-hi remei? És possible que el Govern 
canviï d’actitud i es decideixi a assignar partida dinerària per a l’elaboració del Pla 
integral d’arranjament del Parc? 

 
• L’alcalde diu que en el pressupost municipal de 2008 s’inclou un crèdit 

global, dintre del qual quedaria inclòs el parc de Lourdes. Que amb el Patronat s’han 
convingut algunes actuacions. Que existeix una consignació en medi ambient de 6.000 
euros, per a l’any 2008. Que la policia municipal vigila la zona. 

 
2.- Davant la forta reacció dels ciutadans envers la decisió del Govern  de tirar 

endavant la proposta aprovada per vostès amb el vot en contra de l’oposició, respecte 
dels Patronats i la seva extinció com a tals. Quina mesura pensen prendre per retornar 
la situació a la normalitat? No seria prudent deixar sense efecte l’acord de Ple, punt en 
què comptarien amb el nostre suport, i fer les coses ben fetes, és a dir, constituir els 
patronats i que des de la seva pròpia seu es decidís el seu destí?  Els demanaríem, 
també, que aclarissin per escrit què és vigent i que no ho és dels Reglaments i Estatuts 
interns dels dits patronats. 
 

• L’alcalde diu que a aquesta pregunta, s’hi contestarà globalment 
juntament amb les formulades, sobre el mateix assumpte, pel grup municipal de CiU. 
 

• El regidor Sr. Rubirola, en representació del grup municipal de CiU, diu 
que no està d’acord amb el que ha dit, que precedeix, l’alcalde. Considera que la 
resposta a les preguntes que ha de formular no ha de ser global sinó singular. 
 

E) El grup municipal de CiU formula les següents preguntes: 
 
1.-  Els Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal d’Esports aprovats el mes de 

maig del 2001 especifiquen en l’article 47 les causes de dissolució. Aquestes són:  
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a) Quan es consideri convenient gestionar el servei amb una modalitat 
diferent, d’entre les previstes legalment. 

b) Per la impossibilitat del compliment de la seva finalitat, amb acord previ de 
la Junta de Govern. 

c) Perquè la seva gestió econòmica sigui deficitària, i el Ple de l’Ajuntament 
en consideri convenient la dissolució. 

d) Per raons d’interès públic que en facin aconsellable la dissolució. 
e) L’acord de dissolució no tindrà efecte fins que la Corporació Municipal no 

hagi establert la forma de prestació del servei i aquest quedi degudament atès. 
 
PREGUNTEM al govern per què no s’ha aplicat el procediment de dissolució 

establert a l’Organisme Autònom Municipal d’Esports de manera documentada i 
acreditant la causa o causes de dissolució. 

 
2.- L’article 47 punt e) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal d’Esports 

especifica que “l’acord de dissolució no tindrà efecte fins que la Corporació Municipal 
no hagi establert la forma de prestació del servei i aquest quedi degudament atès”. 

 
PREGUTEM al govern  si considera que ja ha tingut efecte la dissolució de 

l’Organisme Autònom Municipal d’Esports i si s’ha establert i de quina manera la forma 
de prestació del servei. 

 
3.- Els Estatuts de la Residència Geriàtrica Municipal en el Títol VII, article 24 

deien literalment: “Si la Fundació es dissol es farà una liquidació de tots els béns, drets 
i accions que constitueixen el seu patrimoni i el romanent –si n’hi ha— passarà a 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar el qual està obligat a destinar-lo a finalitats anàlogues a 
les de la Fundació”. 

 
PREGUNTEM al govern per què en el moment de dissoldre l’Organisme 

Autònom Residència Geriàtrica Municipal no s’ha fet aquesta liquidació. 
 
4.- El dia 31 de gener de 1983 es va firmar a la ciutat de Barcelona, entre la 

Generalitat de Catalunya i l‘Ajuntament d’Arenys de Mar, un conveni de creació del 
Museu d’Arenys de Mar instituint una Fundació Pública denominada “Museu d’Arenys 
de Mar”. Aquesta Fundació Pública es regeix per un Patronat del qual són membres 
fundadors la Generalitat  de Catalunya i l’Ajuntament d’Arenys de Mar (article 2 i 3 del 
Conveni). L’article 6 del Conveni estableix que “el Patrimoni museístic del Museu 
d’Arenys de Mar no podrà ser alienat”. 

 
L’article 36 del Estatuts vigents abans de l’acord del Ple del dia 27 de desembre 

del 2007 diu que: “tant per la modificació com per la substitució d’aquest Estatut serà 
requerida l ‘aprovació de l’Ajuntament previ informe de la Direcció General de Patrimoni 
Artístic de la Generalitat”. 
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PREGUNTEM al govern per què no ha sol·licitat aquest informe previ de la 
Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat abans de l’acord que va 
adoptar el govern el dia 27 de desembre del 2007. 

 
5.- El dia 2 d’abril de 1985 es va aprovar crear “un organisme autònom“ 

anomenat  Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu (article 3) que seria “dirigit 
i regulat mitjançant un òrgan especial que revestirà la forma d’un Patronat Autònom “ 
(article 4). L’objecte d’aquest Organisme Autònom és “aplegar en un marc idoni com és 
la vila d’Arenys de Mar  –la mítica Sinera de Salvador Espriu– la producció escrita 
d’aquest autor –tant la publicada com la inèdita– en les diverses edicions “ (article 3). 

 
L’article 17 indica que “el Patronat del Centre Espriu tindrà com a membres: 

l’alcalde; dos representants de l’Ajuntament d’Arenys de Mar; dos representants de la 
Generalitat de Catalunya; dos representants de la Diputació de Barcelona; dos 
representants, un  de la Universitat de Barcelona i un de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; dos membres designats per la família Espriu; dues persones de reconegut 
prestigi, experts en l’obra de Salvador Espriu, escollits per la majoria de la resta del 
Patronat”. 

 
L’article 35 indica que “tant per a la modificació com per a la substitució d’aquest 

Estatut serà requerida l’aprovació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar previ informe a la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat i a la Diputació de Barcelona, bé a proposta del 
Patronat o d’aquestes mateixes institucions.” 

 
PREGUNTEM al govern per què no ha sol·licitat aquest informe previ preceptiu 

del Departament de Cultura de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona abans de la 
dissolució d’aquest Patronat acordada pel govern el dia 27 de desembre del 2007. 

 
6.- L’article 13 dels Estatuts de Radio Arenys deia. «El Consell d’Administració 

es nomenarà per un període igual al del govern municipal”. En un dictamen escrit pel 
Secretari de l’Ajuntament de data 10 de desembre del 2007 s’especifica que 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar “no ha constituït els òrgans que formen les seves 
específiques organitzacions (es refereix als OOAA) cosa que hauria d’haver fet a partir 
de la constitució de l’actual corporació municipal”. 

 
L’article 39.1 diu: “L’Organisme Autònom Local Radio Municipal Arenys de Mar 

podrà ser dissolt quan així ho acordi el Ple de l’Ajuntament, després d’un informe previ 
del Consell d’Administració“. 

 
D’acord amb el que hem llegit és preceptiu atenent l’article 39.1 que abans de 

l’Acord del Ple municipal de dissolució de l’Organisme Autònom Radio Municipal 
Arenys de Mar, s’emeti l’informe previ del Consell d’Administració el qual és preceptiu 
que es constitueixi en compliment de l‘article 13. 
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Entenem que és de dubtosa legalitat la no constitució del Consell d’Administració 
per evitar que s’emeti l’informe previ preceptiu abans de la dissolució de l’OOAA per 
part del Ple. 

 
PREGUNTEM al govern per què no ha sol·licitat aquest informe preceptiu previ 

del Consell d’Administració de Ràdio Arenys abans de l’acord que va adoptar el govern 
el passat 27 de desembre del 2007. 

 
7.- Amb registre d’entrada data 10 de gener del 2008 el nostre grup municipal va 

adreçar la següent carta a l’Alcaldia que diu així: 
 
“El nostre grup municipal reitera la demanda de dictamen específic del secretari 

de l’Ajuntament pel que fa als punts 13 i 39.1 dels Estatuts de Ràdio Municipal d’Arenys 
de Mar. 

 
L’article 13 diu: “El Consell d’Administració es nomenarà per un període igual al 

del govern municipal”. En dictamen escrit i signat pel secretari de l’Ajuntament de data 
10 de desembre del 2007 s’especifica que: l’Ajuntament d’Arenys de Mar no ha 
constituït els òrgans que formen les seves respectives organitzacions (es refereix als 
OOAA) cosa que hauria d’haver fet a partir de la constitució de l’actual Corporació 
municipal”. 

 
L’article 39.1 diu: “L’Organisme Autònom Local (Ràdio Municipal Arenys de Mar) 

podrà ser dissolt quan així ho acordi el Ple de l’Ajuntament, després d’un informe previ 
del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Local”. 

 
Reiterem la petició d’informe del secretari de l’Ajuntament en el qual s’especifiqui 

si en el cas de l’Organisme Autònom Radio Arenys era preceptiva o no la constitució 
del Consell d’Administració i l’informe previ del Consell d’Administració de l’Organisme 
Autònom Local abans de l’acord de dissolució, acordat pel Ple municipal el passat 27 
de desembre del 2007 amb els vots favorables del govern i els vots en contra de 
l’oposició. 

 
En resposta escrita a aquesta carta l’Alcaldia escrivia el passat 25 de gener del 

2008 que no pertoca emetre aquest informe perquè ja consta en l’expedient incoat 
sobre l’assumpte “extinció dels OOAA”. 

 
Hem revisat aquest expedient i es pot constatar que no hi ha cap referència de 

dictamen del Secretari de la Corporació pel que fa a si era obligada o no la constitució 
del Consell d’Administració i l’existència o no d’informe previ d’aquest Consell 
d’Administració abans de la dissolució del Patronat. Ben al contrari, el secretari de la 
Corporació, tal com hem vist, escrivia en data 10 de desembre de 2007 que era obligat 
la constitució dels Organismes Autònoms a partir de la constitució de l’actual 
Corporació municipal. 
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PREGUNTEM a l’Alcaldia per què no ha contestat a la petició que li vàrem 
adreçar de data 10 de gener referida a aquesta qüestió ja que entenem que la seva 
resposta de data 25 de gener no concreta el que li demanàvem referit a l’Organisme 
Autònom Radio Arenys. 

 
8.- Amb registre d’entrada 10 de gener del 2008 vàrem adreçar una carta a 

l’Alcaldia que deia així: 
 
“El nostre grup municipal sol·licita dictamen jurídic del Secretari de l’Ajuntament 

amb relació a la vigència o no vigència dels Reglaments de Règim interior dels OOAA, 
una vegada l’Acord del Ple municipal de data 27 de desembre del 2007 esdevingui 
definitiu. 

 
En concret el nostre grup municipal demana dictamen escrit del secretari de 

l’Ajuntament relatiu a si són vigents els articles següents del Reglament de Radio 
Arenys: article 8 relatiu a l’estructura interna de l’emissora (Consell d’Administració, 
etc.); article 9 (funcions del Consell d’Administració); article 10 (el nomenament del 
director correspon al Consell d’Administració); article 36 (funcions del Consell 
d’Administració i Consell General). 

 
Així mateix el nostre grup municipal sol·licita dictamen escrit específic del 

secretari de la Corporació municipal amb relació als Títols I i II del Reglament de règim 
interior de la Residència Geriàtrica. En concret, sol·licitem dictamen sobre l’article 2 ”el 
Patronat és responsable del govern, l’administració  i la representació de la Residència 
Geriàtrica”; article 7 “sessions del Patronat”; article 8 “periodicitat de les reunions del 
Patronat”; article 10 “constitució i validesa del Patronat”; article 24 “l’accés al Centre 
dels residents el formalitzarà el Patronat”. 

 
La resposta escrita de l’Alcaldia de data 25 de gener del 2008 fa referència a 

l’acord adoptat pel govern el passat 27 de desembre del 2007 de dissolució dels OOAA 
i no pas a la nostra demanda de dictamen del secretari de la Corporació. La nostra 
demanda pregunta amb claredat què passa després de la dissolució dels OOAA Radio 
Arenys i Residència Geriàtrica Municipal, referida a si els Reglaments de Règim Interior 
estan o no vigents i en concret els apartats  citats a la carta que hem llegit anteriorment. 
És evident que la nostra petició és referida a què passa després de la dissolució i no 
pas al dictamen del secretari emès abans de l’acord pres pel govern el passat 27 de 
desembre del 2007. 

 
PREGUNTEM a l’Alcaldia per què no ha estat atesa la nostra petició. 
 
9.- En data 8 d’octubre del 1988 es va signar un document administratiu entre 

l’alcalde d’Arenys de Mar senyor Ignasi Moreno i Marcos i l’il·lustre convilatà, fill 
predilecte de la vila, senyor Joaquim Mollfulleda i Borrell. 

 
Aquest acord regula els pactes i condicions de la donació feta pel senyor 

Mollfulleda al Museu d’Arenys de Mar. 
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PREGUNTEM al govern si considera que aquests pactes i condicions signats 

l’any 1988 són vigents a data d’avui o bé no tenen validesa en haver-se suprimit el 
Patronat del Museu d’Arenys al qual fa referència l’acord signat l’octubre del 1988. 

 
• Tot seguit l’alcalde, en resposta a les preguntes que precedeixen, llegeix 

l’escrit següent: 
 

“En resposta als escrits que vostè, en representació del grup municipal de CiU, 
ha dirigit a aquesta Alcaldia, registrats amb els núm. 173, 174, 175, 176, 177, 170 i 171 
del Registre general d’entrades d’aquest Ajuntament, li manifesto el que segueix: 

 
1.- Respecte a les al·legacions que formula en relació amb l’acord adoptat pel 

Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 27 de desembre de 2007, sobre extinció, a 
partir de la data 1r de gener de 2008, dels Organismes Autònoms Locals, aquestes 
resulten ser inadmissibles, segons el que segueix: 

 
- L’acord dit, des del moment de la seva adopció es presumeix vàlid i produeix 

plens efectes, en no estar supeditada la seva eficàcia a notificació, publicació ni 
aprovació superior (art. 57 de la Llei 30/1992). I és immediatament executiu, atès que 
cap disposició legal no estableix el contrari (art. 171 de la Llei municipal de Catalunya 
de 28 d’abril de 2003). 

 
- El dit acord ha posat fi a la via administrativa i contra aquest únicament es 

poden exercir accions corresponents, pels subjectes legitimats, davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa (art. 172 de la Llei municipal de Catalunya i l’art. 63 de la 
Llei 7/1985 de bases del regim local. 

 
2.- Respecte a l’informe que sol·licita del secretari de l’Ajuntament, no pertoca 

emetre’l. 
 
L’informe del secretari de l’Ajuntament, conforme disposa l’art. 3.a) del Reial 

decret 1174/1987 de 18 de setembre, s’ha d’emetre prèviament a la celebració de la 
sessió en que s’hagués de tractar l’assumpte corresponent. Sent així que aquest 
informe ja consta en l’expedient núm. 185/2007, incoat sobre l’assumpte “extinció dels 
OOAALL”. 

 
3.- Respecte a la seva sol·licitud de revocació del susdit acord, aquesta Alcaldia 

considera que no procedeix, per estimar fonamentada la seva adopció segons les 
raons esgrimides  que consten en el dit expedient.” 

 
• També llegeix el l següent Decret de l’Alcaldia de data 10 de gener de 2008: 
 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 27 de desembre de 2007 va 

acordar extingir, amb efectes des de la data 1r de gener de 2008, l’Organisme autònom 
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local Ràdio Municipal d’Arenys de Mar. I que el servei públic municipal que prestava el 
dit OAL, el gestioni directament aquest Ajuntament. 

 
En virtut d’aquest acord i de conformitat amb la competència que m’atribueix 

l’art. 53.1.d) del Text refós de la Llei municipal de Catalunya de 28 d’abril de 2003. 
RESOLC : 

 
PRIMER.-  Que el Reglament de règim interior del servei públic Ràdio Municipal 

d’Arenys de Mar, continuï sent d’aplicació en els aspectes que regula quant al 
funcionament i prestació del dit servei. 

 
SEGON.- Que les referències que en el dit Reglament es fan als òrgans que 

constituïen l’organització de l’OAL Ràdio Municipal d’Arenys de Mar, s’entenguin com a 
competències pròpies dels òrgans municipals, segons les atribucions legals que els 
corresponguin.” 

 
• Finalment diu que, en tot cas, els corresponents serveis continuen 

prestant-se i així  serà d’ara endavant mitjançant una altra modalitat de gestió. 
 

• A continuació la regidora Sra. Zaragoza diu que no dubta de la legalitat de 
l’acord adoptat. No obstant això, diu, està en contra de la forma de com s’ha gestionat 
aquest assumpte. 
 

• A continuació el regidor Sr. Rubirola diu, i demana que consti en acta, que 
està en desacord sobre com es tracta el grup municipal de CiU. 
 

Diu que a parer del grup municipal de CiU, la causa d’extinció dels OOAALL 
hauria haver tingut un motiu i aquest no es fonamenta. Que la 2a pregunta formulada 
no és una crítica, sinó una petició d’aclariment. Que la 3a pregunta no s’ha contestat, 
per la qual cosa es reiterarà. Que si els Estatuts preveuen causes d’extinció, cal raonar-
les. Que s’hauria d’haver emès informe previ, amb independència de l’acord a adoptar. 
Que no s’ha contestat a la pregunta sobre per què no s’ha constituït el Consell 
d’Administració de la Ràdio municipal. Que no s’ha contestat respecte de la vigència 
d’alguns articles del Reglament de funcionament de la Ràdio. 

 
Finalment diu que els torns de respostes dels grups municipals s’han de 

consensuar i no imposar-se. 
 
10.- De les reunions periòdiques que la Regidoria de Medi Ambient va dir que 

faria amb els grups polítics per a consensuar un nou sistema de recollida de brossa, 
només n’hem fet una al setembre. Davant del compromís de posar en pràctica el nou 
model de gestió aquest 2008 per a acomplir la normativa mediambiental vigent, amb la 
important subvenció que es va rebre per a la fracció orgànica, quan pensa l’equip de 
govern posar en marxa el nou sistema de recollida selectiva? 
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• El tinent d’alcalde Sr. Ponsarnau diu que la implantació d’aquest servei 
tindrà lloc durant l’any 2008. 

 
11.- En l’anterior mandat l’actual equip de govern va insistir molt, a vegades amb 

crítica no massa constructiva, sobre com s’anaven desenvolupant els passos que duien 
a cedir els terrenys al govern de la Generalitat perquè hi construïssin la nova escola. 
Ara som nosaltres que aprofitant el Ple ens agradaria saber com és que després de set 
mesos de govern encara no s’hi ha posat la primera pedra? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Oriol diu que encara no s’ha firmat l’acta de 

comprovació del replanteig. Que han sorgit dificultats amb les esteses de cables 
elèctriques i   de telefonia. 
 

12.- Ens podrien dir quin és el pressupost liquidat del S.A.D. de l’any 2007? 
 
• El tinent d’alcalde Sr. Salazar diu que no es coneixerà fins que s’aprovi la 

liquidació del pressupost de 2007. 
 
13.- Per quan pensa convocar la regidora els membres de la Comissió de 

protocol de violència domèstica? 
 
• La regidora Sra. Estrada diu que no existeix protocol de violència de 

gènere, sinó d’emergències socials. Que es preveu la constitució d’una Comissió. 
 
14.- Les entitats esportives que fan ús del pavelló es queixen que els caps de 

setmana no hi ha ningú de manteniment de la Regidoria d’Esports, cosa que no 
passava la legislatura anterior. Quan pensen solucionar aquesta situació? 

 
• La regidora Sra. Estrada diu que el servei es presta correctament. 
 
15.- Ens podria explicar la regidora per què no s’ha dut a terme la festa dels Tres 

Tombs? 
 
• La regidora Sra. Roig diu que així ho va decidir la Comissió de festes. Que 

no hi havia garantia que es pogués celebrar en la seva data. Que el Rector d’Arenys 
Munt no ha estimat convenient fer la benedicció dels animals. 

 
16.- Per quan té pensat el govern fer el trasllat del centre Espriu, ara mal ubicat a 

l’edifici de l’Ajuntament, a l’edifici Sert o bé no es pensa fer aquest trasllat? 
 
• La regidora Sra. Roig diu que la decisió està condicionada a les 

negociacions sobre l’immoble de las Clarisses i l’estudi d’ equipaments municipals. 
 
17.- Per quin motiu no hi haurà rua aquest any? Per què es canvia la ubicació de 

l’arribada i enterrament del Carnestoltes? Són certs els rumors que diuen que ha estat 
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la Regidoria de Cultura qui ha dut a terme els cartells anònims que pengen de les 
cartelleres municipals? 

 
• La regidora Sra. Roig diu que la celebració de la Rua ha decaigut durant 

els últims anys. Que la Comissió de festes ha valorat com a preferible una festa infantil. 
Que la Comissió del carnaval ha decidit celebrar l’arribada d’en Carnestoltes i 
l’enterrament de la sardina.  

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

aixeca la sessió a les 21 h. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta acta autoritzada per 
mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  5 de febrer de 2008. 
 

EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT, 
 


