
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 7 D’OCTUBRE DE 2010 

 
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: 09.15 hores 
Hora que acaba: 11.45 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas i Rius, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc  Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcade: Coia Galceran Artigas 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Antoni Isarn Flores  

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

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

Local de data 30.09.10  
2) Aprovació relació de despeses 
3) Atorgament llicència ambiental municipal (tipus B) d’una activitat destinada 

a centre de reunió per a la difusió de la cultura islàmica a ubicar al c/ 
Francesc Cambó, núm. xx 

4) Relació de decrets des del dia 20 fins al dia 24 de setembre de 2010 
5) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 



 
 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 30.09.10 
 
Vista i trobada conforme l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 30 de setembre 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 s’acorda la seva aprovació. 
 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data 6 d’octubre  de 2010, per import de 
42.630,70 EUR, corresponent a la relació de factures núm. F/2010/29.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2010, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 12 de 
maig de 2010. 
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 6 d’octubre 2010, per 
import de  42.630,70  EUR, corresponent a la relació de factures núm. 
F/2010/29 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2010. 
 
3.- ATORGAMENT  DE LLICÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL (TIPUS B) 
D’UNA ACTIVITAT DESTINADA A CENTRE DE REUNIÓ PER A LA DIFUSIÓ 
DE LA CULTURA  ISLÀMICA A UBICAR AL CARRER FRANCESC CAMBÓ, 
NÚMERO xx 
 
En data 11.08.08, el senyor MA, en nom i representació  de l’entitat 
ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA DE CANET DE MAR, presentà davant 
d’aquest Ajuntament una sol·licitud amb documentació annexa corresponent 
per a l’obtenció d’una llicència municipal ambiental per una activitat dedicada a 
un centre de reunió per a la difusió de la cultura islàmica, ubicada al carrer 
Francesc Cambó número xx d’aquesta població. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 de febrer de 
2009 va acordar concedir a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA DE CANET 
DE MAR la llicència municipal ambiental per a l’exercici de l’activitat dedicada a 



 
 

un centre de reunió per a la difusió de la cultura islàmica, ubicada al carrer 
Francesc Cambó número xx  d’aquesta població, d’acord amb el projecte 
presentat per l’enginyer industrial. 
 
Atès que en data  16/03/10 es rep en aquest ajuntament l’Acta de Control Inicial 
emesa per part d’una Entitat Ambiental de Control amb resultat favorable. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, de data 21.07.10, el contingut 
literal del qual es transcriu a continuació: 

 
“Vist l’escrit i demés documentació adjunta presentada pel Sr. MA, en nom i 
representació de l’Associació Cultural Islàmica de Canet de Mar, mitjançant 
registre general d’entrada núm. 1289 de data 16 de març de 2010, en 
relació a l’expedient de sol·licitud de llicència municipal ambiental per a 
l’exercici de l’activitat de centre de reunió ubicada als baixos del carrer 
Francesc Cambó, núm. xx d’aquest municipi, el tècnic que subscriu s’ha 
personat el dia d’avui a l’esmentat indret per tal de comprovar “in situ” el 
grau de compliment de les condicions que figuren a la llicència atorgada per 
acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2009. De la 
visita d’inspecció realitzada se’n resumeix el següent: 
 
La visita d’inspecció s’ha iniciat aproximadament a les 10,30 hores i s’ha 
finalitzat passades les 10,45 hores. El que sotasigna ha estat acompanyat 
en tot moment pel Sr. MA. 
 
Pel que fa a la comprovació de si l’emplaçament, instal·lacions, etc. 
s’ajusten al projecte aprovat cal indicar que s’ajusta sensiblement, per bé 
que s’han introduït algunes modificacions no substancials bàsicament 
concentrades en la posició del lavabo. Aquestes modificacions venen 
recollides en la documentació annexa visada el 16.11.09 amb el número 
2009930110 i que es troben a l’expedient. 
 
En relació a les mesures correctores imposades en l’apartat tercer de 
l’acord de la Junta de Govern Local abans esmentada de 19 de febrer de 
2009 (punt 7 de l’ordre del dia), cal indicar que el dia 5 de març de 2010 va 
portar-se a terme l’Acta de Control Inicial per part d’una Entitat Ambiental 
de Control amb resultat “favorable sense incidències” pel que fa als 
aspectes generals de l’activitat (sense presa de mostres), i “favorable sense 
incidències” pel que fa a la prevenció d’incendis. En la mateixa acta es fa 
constar que l’activitat s’ajustava al projecte aprovat per l’administració, a les 
condicions de llicència atorgada i a algunes modificacions que compleixen 
la normativa vigent i són considerades favorables. 
 
Respecte de l’examen del conjunt de mesures correctores per determinar el 
seu grau d’eficàcia i per si són suficients per garantir les proteccions 
escaients en relació a l’entorn, a la vista de la verificació feta per l’Entitat 
Ambiental de Control el que subscriu considera que ja han estat suficient i 
detalladament analitzades per aquest ens amb resultat positiu. El que 



 
 

subscriu ha pogut comprovar en la visita realitzada la conformitat de les que 
eren visibles a simple vista.  
 
Atenent a tot l’esmentat el tècnic sotasignat entén que pot donar-se per 
satisfactori el grau de compliment de les condicions que figuren a la 
llicència atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de 
febrer de 2009, i per tant pot atorgar-se la definitiva llicència municipal 
ambiental.  
 
Per últim, i atès que es tracta d’una activitat inclosa en l’annex II.2, cal 
remetre una còpia de l’Acta de Control inicial a la Ponència Ambiental 
Comarcal per al seu coneixement i efectes.  
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons 
superior criteri. “ 

 
Atès que per altra banda, el senyor MA ha comunicat a l’Ajuntament mitjançant 
escrit de data 04.10.10, haver fet una rampa d’accés al local per a minusvàlids, 
per la qual cosa ha complert amb el que disposa la disposició addicional quarta 
de l’ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl, en quant a l’accessibilitat dels locals comercials. 
 
De conformitat amb allò que es disposa a la vigent Ordenança Municipal 
reguladora  de la intervenció integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 
de setembre de 1999 i executiva en aquest municipi des del 29 de gener de 
2000, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Autoritzar l’exercici de l’activitat dedicada a un centre de reunió per a 
la difusió de la cultura islàmica sol·licitada per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ISLÀMICA DE CANET DE MAR ubicada al carrer Francesc Cambó número xx 
d’aquesta població, amb la prohibició expressa i concreta que el local sigui 
utilitzat com a mesquita. 
 
SEGON.- L’activitat autoritzada es sotmetrà a controls periòdics cada quatre 
anys i a revisions periòdiques, a instància del titular de l’activitat cada vuit anys.  
 
TERCER.- Fer saber a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA DE CANET DE 
MAR 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 l’interessat 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 en català. 
 



 
 

QUART.- Inserir aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per tal 
que qualsevol interessat pugui formular-ne les al·legacions que estimi 
convenients. 
 
4.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 20 FINS AL DIA 24 DE 
SETEMBRE DE 2010 
 
Núm. Data Resum Signatura 

774 20/09/201
0 

Modificació mesures correctores del decret d’instal•lació 
de l’aparcament de la Riera de la Torre 10. 

Sílvia Tamayo 
775 20/09/201

0 
Requeriment documentació tècnica per l’ampliació de 
l’activitat Pensió Mitos 

Sílvia Tamayo 
776 20/09/201

0 
Modificació mesures correctores del decret d’instal•lació 
de l’activitat d’aparcament del carrer Sant Cristòfol 34. 

Sílvia Tamayo 
777 20/09/201

0 
Aprovació IRPF mes d'agost Alcalde 

778 20/09/201
0 

Devolució fiança obra enderroc riera Gavarra, XX Cati forcano 
779 20/09/201

0 
Deixar en suspens procediment de restauració Riera de la 
Torre, 20 

Cati Forcano 
780 21/09/201

0 
Autorització festa country plaça 11 de Setembre Cati Forcano 

781 22/09/201
0 

Llicència primera ocupació carrer del Mar XX Cati Forcano 
782 22/09/201

0 
Aprovació inicial projecte Masoveria Alcalde 

783 22/09/201
0 

Assabentat copisteria Riera Gavarra XX Sílvia Tamayo 
784 22/09/201

0 
Incoació sancionador paral·lel riera de la Torre, XX Cati Forcano 

785 22/09/201
0 

Desestimació al·legació  sancionador, R. Torre, XX Cati 
786 22/09/201

0 
Aprovació manament de pagament a justificar. Fira 
modernista 

Alcalde 
787 23/09/201

0 
Llicència primera ocupació torrent Lledoners, XX Cati Forcano 

788 23/09/201
0 

Despeses setmanals Alcalde 
789 23/09/201

0 
Aprovació conveni compactació jornada Sr. S.P.H Alcalde 

790 23/09/201
0 

Incoació procediment restauració c/ A. Guimerà, XX Cati Forcano 
791 24/09/201

0 
Autorització sopar concert terrassa plaça dels Americanos Alcalde 

792 24/09/201
0 

Resolució expedient sancionador ordinari carrer Vall, XX Cati forcano 
793 24/09/201

0 
Incoació ordre execució riera Gavarra XX Cati Forcano 

794 24/09/201
0 

Llicència d'obres Isla Cristina, XX Cati Forcano 
795 24/09/201

0 
Reclamació Gas Natural compliment conveni fiscal Cati Forcano 

 
5.- 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 11. 45 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       l’alcalde 
 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


