
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE JULIOL DE 2011 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 18.30 hores 
Hora que acaba: 20.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 07.07.11 
2) Desistiment llicència d’obertura per exercir una activitat dedicada a una 

ludoteca al carrer Josep Mora, xx 
3) Atorgament llicència d’obertura per exercir una activitat de centre d’activitats 

culturals al carrer Sant Jaume, xx 
4) Comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives per l’obertura d’una 

activitat de bar restaurant pizzeria al local 1 de la riera Gavarra, xx 
5) Relació de decrets des del dia 14 fins al dia 30 de juny de 2011 
6) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 07.07.11 
 



 

 

Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 7 de juliol i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 
110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBERTURA PER EXERCIR UNA 
ACTIVITAT DEDICADA A UNA LUDOTECA AL CARRER JOSEP MORA 
NÚMERO xx DE CANET DE MAR. 
 
En data 17 de novembre de 2010, la senyora BFI, en nom propi, va presentar 
en el registre general de l’Ajuntament, una sol·licitud amb documentació 
annexa, per tal que li fos atorgada una llicència municipal per una activitat 
dedicada a una ludoteca en un local ubicat al carrer Josep Mora  número xx 
d’aquest municipi. 
 
En data 03 de juny de 2011, la senyora BFI, en nom propi, entrà un altre escrit 
en el qual sol·licita deixar sense efecte l’escrit anteriorment dit, i comunica que 
desisteix seguir amb el procediment. 
 
Vist l’article 90 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), el qual estableix que els 
interessats podran desistir de la seva sol·licitud. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
decret núm. 555/2011, de 14 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Tenir per desistida a la senyora BFI, en la tramitació de l’expedient 
59/2010 per l’activitat dedicada a una Ludoteca ubicada al carrer Josep Mora 
número xx d’aquesta localitat.  
 
3.- PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBERTURA PER EXERCIR 
UNA ACTIVITAT DE CENTRE D’ACTIVITATS CULTURALS AL CARRER 
SANT JAUME NÚMERO xx D’AQUESTA LOCALITAT. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 02.06.11, amb registre d’entrada núm. 3583, 
la senyora MEA, en nom propi, presentà davant d’aquest Ajuntament una 
comunicació prèvia documentada, fent avinent la seva intenció de legalitzar 
l’activitat dedicada a un centre d’activitats culturals al local ubicat en el carrer 
Sant Jaume número xx d’aquesta localitat. 
 
La Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, exclou del seu àmbit d’aplicació les activitats sense incidència 
ambiental (és a dir: les innòcues). Tanmateix, l’Ordenança municipal reguladora 
de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les 
instal·lacions aprovada pel Ple en sessió de data 21 de setembre de 1999, amb 



 

 

la voluntat d’oferir un model de regulació municipal al més àmplia i sistemàtica 
possible, ha incorporat al seu articulat la regulació de les activitats innòcues, i 
ha sotmès al règim de comunicació prèvia, previst en els art. 92.2 i 96 del 
ROAS,  totes aquelles que no han de requerir ni d’obres majors, ni d’una 
llicència específica derivada de normes sectorials. 
 
En data 07/06/11, l’arquitecta tècnica municipal, emet informe en el que 
determina la compatibilitat de l’activitat de referència amb la normativa vigent en 
aquest municipi. 
 
En data 05/07/11 l’enginyera municipal, emet un informe segons el qual entén 
susceptible de poder-se autoritzar l’activitat de referència, sempre i quan es 
mantinguin les característiques bàsiques que es detallen a la documentació 
existent a l’expedient.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, la regidora de Medi Ambient li proposa 
que prengui el següent acord: 
 
PRIMER.-  Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de Canet de Mar 
es dóna per assabentat que, amb efectes del dia de la data en endavant, la 
senyora MEA començarà a exercir legítimament l'activitat dedicada a un centre 
d’activitats culturals en el local ubicat al carrer Sant Jaume número xx d’aquesta 
localitat, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant 
aquesta corporació local. 
 
SEGON.- Fer saber a la senyora MEA que, en cas que s’instal·li un aparell 
d’aire condicionat, no s’admetrà l’aparició en façana d’aquests aparells 
sobresortint de l’alineació a vial, a no ser que formin part integrada en la solució 
de façana de l’immoble, i siguin instal·lats d’acord amb la normativa vigent per 
evitar molèsties als veïns. 
 
TERCER.- La senyora MEA exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat 
amb els termes i les condicions que es desprenen de la documentació aportada 
per la mateixa interessada junt amb l’escrit de comunicació prèvia, sens 
perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
QUART.- Fer saber a la senyora MEA que, de conformitat amb el que estableix 
la Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental en les activitats i les instal·lacions, en cas 
que prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de caràcter fix en la seva 
instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais interiors de l’activitat 
de pública concurrència haurà de ser, com a mínim, redactat en català. 
  
CINQUÈ.- Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal 
corresponent i aprovar les taxes municipals per l’import de 587,10 €. 
 



 

 

4.- PROPOSTA COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ESPECTACLES I ACTIVITATS 
RECREATIVES PER L’OBERTURA D’UNA ACTIVITAT DE BAR 
RESTAURANT PIZZERIA UBICADA EN EL LOCAL NÚM. 1 DE LA RIERA 
GAVARRA xx D’AQUESTA LOCALITAT. 
 
En data 6 de maig de 2011, el senyors MLM i MSV, en nom i representació de 
la societat PICCOLOSO, SCP varen  sol·licitar d’aquest Ajuntament, l’obertura 
d’una activitat de bar restaurant pizzeria en el local número 1 de la Riera 
Gavarra número xx d’aquest municipi. 
  
Dita activitat es troba sotmesa al règim de comunicació prèvia segons la llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, així com el Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la 
desplega. 
 
En data 16.05.11, l’arquitecta tècnica municipal va emetre un informe en el que 
establia que els usos proposats a la sol·licitud eren compatibles amb l’activitat 
de referència. 
 
Per altra banda, en data 24.05.11 l’arquitecta tècnica municipal emet informe en 
el que manifesta que per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar 
l’accés al local a qualsevol persona, d’acord amb la disposició addicional quarta 
“Accessiblitat dels locals comercials” de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, 
caldrà adaptar l’accés al local amb una rampa, eliminant totalment el desnivell 
d’entrada. La qual cosa li fou notificada a la interessada en data 25.05.11. 
 
Vist l’informe de l’enginyera municipal, de data 02.06.11, el contingut literal del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“Vista la instància i la documentació tècnica adjunta presentada pel Sr. MLM i la 
Sra. MSV, en representació de la societat PICCOLOSO, S.C.P., amb núm. de 
registre 3055 de data 6 de maig de 2011, en relació a la comunicació prèvia d’una 
activitat de bar restaurant pizzeria, situada al local núm. 1 de la Riera Gavarra, núm. 
xx d’aquesta localitat, la tècnica que subscriu en considera el següent: 
 
L’activitat es troba classificada dins del règim de comunicació prèvia de la llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, i reglament que la desenvolupa.  
 
Revisada la documentació presentada, la tècnica que subscriu considera que 
l’activitat és susceptible de complir la legislació, tenint en compte que a més de les 
mesures correctores assenyalades en el projecte tècnic presentat, cal adoptar les 
següents mesures: 
 
1. L’aforament màxim serà de 54 persones, havent d’existir un rètol a l’entrada del 

local que ho indiqui. 
2. L’activitat es durà a terme habitualment amb les portes i finestres tancades. 
3. El pati posterior no es podrà utilitzar per a qualsevol finalitat derivada de 

l’activitat, inclòs l’emmagatzematge. 



 

 

 
Així doncs, la tècnica que subscriu considera que la comunicació s’ha formalitzat 
d’acord amb les especificacions de l’article 52 de l’esmentada llei 11/2009 i que, per 
tant, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques responsables de l’activitat. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons superior 
criteri.” 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny, la regidora de Medi Ambient li proposa 
que prengui el següent acord:  
 
PRIMER.- Fer constar davant la interessada que  l’Ajuntament de Canet de Mar 
es dóna per assabentat que la societat PICCOLOSO, SCP començarà a exercir  
l’activitat dedicada a un bar restaurant pizzeria en el local número 1 de la Riera 
Gavarra número xx  d’aquest municipi.  
 
SEGON.-  comunicar a la societat PICCOLOSO, SCP que l’exercici d’aquesta 
activitat s’ha de dur a terme complint les mesures correctores assenyalades en 
el projecte tècnic presentat, i complementàriament aquestes altres: 
 

 L’aforament màxim serà de 54 persones, havent d’existir un rètol a 
l’entrada del local que ho indiqui. 

 L’activitat es durà a terme habitualment amb les portes i finestres 
tancades. 

 El pati posterior no es podrà utilitzar per a qualsevol finalitat derivada de 
l’activitat, inclòs l’emmagatzematge. 

 
TERCER.- Comunicar a la societat PICCOLOSO, SCP que en el termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, haurà 
d’haver complert amb el que contempla la disposició addicional quarta de 
l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl, quant a l’accessibilitat dels locals comercials, 
mitjançant l’adaptació de l’accés del local amb una rampa que elimini totalment 
el desnivell d’entrada, tot advertint-la que el seu incompliment donarà lloc a la 
incoació d’un expedient de disciplina urbanística.  
  
QUART.- Fer saber a la societat PICCOLOSO, SCP que, en cas que s’instal·li 
un aparell d’aire condicionat, no s’admetrà l’aparició en façana d’aquests 
aparells sobresortint de l’alineació a vial, a no ser que formin part integrada en 
la solució de façana de l’immoble, i siguin instal·lats d’acord amb la normativa 
vigent per evitar molèsties als veïns. 
 
CINQUÈ.- Fer saber a la societat PICCOLOSSO, SCP  que, de conformitat amb 
el que estableix la Disposició addicional vuitena de l’Ordenança reguladora de 
la intervenció integral de l’Administració ambiental en les activitats i les 
instal·lacions, en cas que prevegi la instal·lació d’un rètol d’informació de 



 

 

caràcter fix en la seva instal·lació, visible des de la via pública o des dels espais 
interiors de l’activitat de pública concurrència haurà de ser, com a mínim, 
redactat en català. 
  
SISÈ.- Disposar l’alta de l’activitat de referència al registre municipal 
corresponent i aprovar les taxes municipals per l’import de 1.435,84 €. 
 
5.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 14 FINS AL DIA 30 DE JUNY DE 
2011 
 
Núm. Data Resum 

552 14/06/2011 Aprovació subvencions ordinàries 
553 14/06/2011 Subvencions nominatives 
554 14/06/2011 Pagament beques escolarització llar d'infants 2n termini 
555 14/06/2011 Delegacions 
556 14/06/2011 Assignació lletrat contenciós expedient 89049 RO169/2011-D 
557 14/06/2011 Canvi de signatures bancs 
558 15/06/2011 Canvi de nom forn de pa riera Buscarons, XX 
559 15/06/2011 Canvi de nom frankfurt disset 
560 15/06/2011 Despeses setmanals 
561 15/06/2011 Encàrrec subministrament sonòmetre 
562 16/06/2011 Imposició 5a multa coercitiva rial dels Oms, XX 
563 16/06/2011 Delegació signatures 
564 16/06/2011 Autorització magatzem Pl. Pere Llauger Prim, XX 
565 16/06/2011 Autorització magatzem Pl. Pere Llauger Prim, XX 
566 17/06/2011 Manament de pagament a justificar 
567 17/06/2011 Acomiadament personal 
568 20/06/2011 Incació expedients trànsit 
569 20/06/2011 Imposició sanció persones jurídiques 
570 20/06/2011 Resolució sancionadora expedients trànsit 
571 20/06/2011 Aprovació IRPF mes de maig 
572 20/06/2011 Llicències de telefònica 
573 20/06/2011 Assabentat estètica c/ Ample, XX 
574 20/06/2011 Al·legacions revocació parcial subvenció obres SSTT 
575 20/06/2011 Sol·licitud ajut Diputació assessorament Reglament prestacions 

socials 
576 20/06/2011 Convocatòria d'ajuts d'àrids reciclats  
577 20/06/2011 Reclamació refacturació factures i col·locació maxímetre a Endesa 
578 20/06/2011 Nomenament cap accidental BOiS 
579 20/06/2011 Contractació peons neteja platja 
580 21/06/2011 Advertiment primera multa coercitiva carrer Quirze Planet núm. XX 
581 21/06/2011 Llicència d'obres instal·lació mòdul Institut Domènech i Montaner 
582 21/06/2011 Devolució garantia ASMA 



 

 

Núm. Data Resum 
583 21/06/2011 Compareixença RCA 284/2011  
584 22/06/2011 instal·lació circ Raluy 
585 22/06/2011 Autorització festes càmping Globo Rojo 
586 22/06/2011 Decret despeses setmanals 
587 22/06/2011 Devolució impost i taxes obra c/ Sant Miquel, XX 
588 22/06/2011 Compareixença recurs 687/2009 1A  
589 23/06/2011 Espectacle a la plaça Universitat 
590 23/06/2011 Canvi de nom riera Pinar, XX 
591 23/06/2011 Devolució garantia contracte TDT 
592 23/06/2011 Aprovació serveis extraordinaris mes de juny 
593 23/06/2011 Retorn garantia obres SSTT planta baixa  
594 23/06/2011 Retorn garantia obres SSTT planta primera 
595 23/06/2011 Sol·licitud subvenció cursos formació ocupacional 2011 
596 23/06/2011 Nit màgica 
597 23/06/2011 Autorització monòlegs bar Tibu 
598 27/06/2011 Requeriment garantia definitiva a Coptalia, SAU 
599 27/06/2011 Aprovació nòmina mes de juny 
600 27/06/2011 Autorització casal d'estiu Bitxos 
601 27/06/2011 Obres menors  
602 27/06/2011 Autorització correfoc 
603 27/06/2011 Aceptació cessió temporal de documents del Llegat Serra Vinyes de 

la Biblioteca P. Gual i Pujadas a l'arxiu municipal per al seu 
tractament i digitalització 

604 28/06/2011 Aprovació 2a factura museïtzació Casa Museu 
605 28/06/2011 Contractació vigilants aparcament – platja  
606 28/06/2011 Assabentat transmissió contracte rènting Seat Altea Policia Local 
607 30/06/2011 Despeses setmanals 
608 30/06/2011 Autorització casal d'estiu Strankis 

 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


