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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 10 DE FEBRER DE 2022 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Dades de la sessió: 
Caràcter: ordinària 
Data: 10.02.2022  
Hora inici: 17:08 h 
Hora fi: 17:54 h 
Lloc: Per videoconferència, telemàticament, segons el que disposa l’article 46.3 
LRBRL, a través de «zoom». 
 
Assisteixen (4/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, l’alcaldessa – presidenta de la sessió 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 
Excusen l’assistència (2/6): 
PERE XIRAU ESPARRECH 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 

 
Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 
Ordre del dia de la sessió: 
1. Actes pendents d'aprovar 
Acta JGL2022/5, corresponent a la sessió ordinària 03/02/2022 
 
2. Proposta 
Serveis econòmics. Aprovació de la liquidació cànon concessió demanial de l’ús priva-
tiu de l’explotació servei quiosc Plaça Universitat. PRP2020/33. Expedient 1597/2019 
3957 
 
3. Alcaldia 
3.1. Relació Decrets de data del 24 al 30 de gener de 2022. PRP2022/40. Expedient 
1046/2022 507. 
3.2. Llibre Decrets segona quinzena mes de gener de 2022. PRP2022/36. Expedient 
1046/2022 168. 
3.3. Donar compte de la Sentència número 340/2022: 
Prendre coneixement de la Sentència núm. 340/2022, de 3 de febrer, del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós Administratiu – Secció Quarta, 
en relació al Recurs d’apel·lació SALA TSJ 167/2021 – Recurs apel·lació número 
29/2021, desestimant el recurs d’apel·lació presentat. 
 
4. Mocions d’urgència. No s’introdueixen punts per urgència en aquesta sessió ordi-
nària de la Junta de Govern Local. 
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5. Precs i preguntes 
 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta, i es passen a tractar els 
punts inclosos en l’ordre del dia: 
 
1. Actes pendents d'aprovar: JGL2022/5 ordinari 03/02/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local anterior, cor-
responent a la sessió ordinària celebrada en data 3 de febrer de 2022, segons el detall 
de l’article 109 del ROF, s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense ob-
servacions (art. 91.1 RF). 
 
2. Propostes 
 
Serveis Econòmics. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ 
DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DEL QUIOSC DE 
LA PLAÇA UNIVERSITAT, PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 AL 13 DE MARÇ DE 
2020 AMBDÓS INCLOSOS 
 
FETS 
 
En data 6 d’abril de 2010 es va formalitzar el contracte de concessió demanial de l’ús 
privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a 
la Plaça Universitat. 
 
El present contracte tenia una vigència de 10 anys a comptar des de la formalització del 
contracte, amb possibilitat de pròrrogues expresses d’un any. 
 
Atès que no es va formalitzar cap pròrroga expressa, finalitzant la concessió el passat 6 
d’abril de 2020. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de febrer de 2020 va acordar 
fixar el preu de 6.700,28 € com a cànon anual per a l’explotació del quiosc per a la venda 
de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat, cànon que el concessionari haurà de 
satisfer en quotes mensuals de 558,36 €. 
 
Vist que a causa de les mesures adoptades pel Govern espanyol per la gestió de la 
situació de crisi sanitària i econòmica ocasionada per la COVID-19, declarant l’estat 
d’alarma el 14 de març de 2020, l’explotació efectiva del servei de quiosc de la plaça 
Universitat durant la temporada 2020 es va veure afectada i va haver de tancar la seva 
activitat el dia 14 de març de 2020, i ja no va tornar a reobrir l’activitat al haver finalitzat 
la concessió en data 6 d’abril de 2020. 
 
Vist l’informe emès en data 24 de gener d’enguany, per l’enginyera municipal, respon-
sable de l’esmentat contracte, signat electrònicament amb CSV 
(86e3e0b056d244929ec27df70d0878aa001) que transcrit diu: 



 

3 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat 

 
“INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
En la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari de data 13 de febrer de 2020, va 
prendre, entre d’altres, l’acord de fixar el preu de 6.700,28 € com a cànon anual per a l’explotació 
del quiosc per a la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat, cànon que el 
concessionari haurà de satisfer en quotes mensuals de 558,36 €. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
- Plec de clàusules per a l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i 

gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, mitjançant concessió de domini 
públic. 

- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma ocasionada 
pel COVID-19, i pròrrogues posteriors. 

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- A causa de les mesures adoptades tant pel Govern espanyol com per la Generalitat 
de Catalunya i en conseqüència en la normativa municipal, per la gestió de la situació de crisis 
sanitària i econòmica ocasionada per la COVID-19, l’explotació efectiva del servei de quiosc de 
la Plaça Universitat durant la temporada 2020 s’ha vist clarament afectada.  

En data 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma ocasionada pel COVID-19. Entre 
altres mesures, es va decretar la suspensió de les activitats d’Hosteleria i restauració, suposant 
el tancament de tots els bars i restaurants de Canet de Mar, així com les seves terrasses a la via 
pública.  

No va ser fins el 28 d’abril de 2020 en què el Consell de Ministres va adoptar el Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, amb l’objectiu que es recuperés paulatinament la vida 
quotidiana i l’activitat econòmica, permetent la reobertura dels establiments d’hostaleria i 
restauració amb una sèrie de restriccions. Canet de Mar va entrar en la fase 1 d’aquest pla de 
desescalada a partir del dia 18 de maig de 2020. 
 
SEGONA.- En data 6 d’abril de 2010 es va formalitzar el contracte administratiu especial de 
concessió de l’ús privatiu de l’explotació del servei de quiosc per a la venda de begudes i gelats 
ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar. El contracte tenia una vigència de deu anys a 
comptar des de la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrrogues expresses d’un any. 
Atès que no es va formalitzar cap pròrroga expressa, es considera que la concessió va finalitzar 
el 6 d’abril de 2020. 
 
TERCERA.- Tenint en compte les restriccions esmentades en l’apartat primer degudes a la 
COVID-19, el quiosc de la Plaça Universitat va haver de tancar la seva activitat el dia 14 de març 
de 2020, i ja no va poder tornar a obrir, atès que, d’acord amb l’apartat segon, va finalitzar la 
concessió en data 6 d’abril de 2020. 
 
En conseqüència, no s’hauria de liquidar el cànon de la concessió pel període comprès des del 
14 de març de 2020 fins el 6 d’abril de 2020, data en que finalitza la concessió, degut a la 
impossibilitat per part del concessionari i per causes alienes al mateix d’explotar el servei de 
quiosc de la plaça Universitat durant aquest període. Aquest fet suposa la liquidació d’un import 
de 234,15 € pel mes de març de 2020 (1-13 març), en comptes dels 558,36 €/mes. 
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CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de la 
no liquidació del cànon de la concessió del quiosc de la plaça Universitat pel període comprès 
entre el 14 de març de 2020 i el 6 d’abril de 2020, data de finalització de la concessió, degut a la 
impossibilitat per part del concessionari i per causes alienes al mateix, d’explotar el servei durant 
aquest període, així com la liquidació de només 234,15 € en concepte de cànon corresponent al 
període de 1 a 13 de març de 2020.” 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
- Plec de clàusules per a l’explotació del servei de quiosc per a la venda de 

begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, mitjançant 
concessió de domini públic. 

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma 

ocasionada pel COVID-19, i pròrrogues posteriors. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals articles 24.1.b i 26.3 (TRLRHL). 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 
 
Atès que la competència per la tramitació del present expedient de contractació és de 
l’alcaldessa d’acord amb les facultats i competències que li atribueix la DA 2ª.9 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
Vist que l’òrgan competent per resoldre la liquidació del cànon és la Junta de Govern 
Local atesa la delegació de competències efectuada per l’Alcaldia com a titular de la 
competència originària, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019/1041 de 18 juny. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del cànon de l’esmentada concessió demanial de l’ús pri-
vatiu de l’explotació del servei del quiosc de la plaça Universitat, pel període comprès 
entre l’1 al 13 de març de 2020 ambdós inclosos, per un import de 234,15 €, pels dies 
que efectivament va poder explotar el servei del quiosc de la plaça Universitat.  
 
Segon.- Fer constar que no correspon liquidar cànon de l’esmentada concessió dema-
nial en el període comprès entre el 14 de març i el 6 d’abril de 2020 (finalització de la 
concessió), degut a la impossibilitat per part del concessionari, i per causes alienes al 
mateix, d’explotar el servei de quiosc de la plaça Universitat durant aquest període atès 
al que disposa l’article 26.3 TRLRHL. 
 
Tercer.-  Atorgar al concessionari un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’en-
demà de la recepció de la present resolució, per tal que pugui formular les al·legacions 
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que consideri oportunes en relació a la conformitat o disconformitat amb les liquidacions 
estipulades en els punts precedents. 
 
Quart.- Notificar  la present resolució al concessionari, i als serveis econòmics de l’Ajun-
tament, a tots els efectes. 
 
La secretaria que estén aquesta acta deixa constància que la proposta, de contingut 
econòmic, ha estat revisada pels serveis econòmics de l'Ajuntament, en particular, per 
la Tresoreria, en exercici de les seves funcions i la Intervenció. 
 
3. Alcaldia 
 
3.1. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES REGIDORIES, 
CORREPONENTS ALS DIES DEL 24 AL 30 DE GENER DE 2022 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, de la present relació de Decrets d’Alcaldia 
i resolucions de les regidories, corresponents als dies del 24 al 30 de gener de 2022, i 
que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/109 Decret convocatòria Ple extraordinari 27012022 24/01/2022 

RESAL2022/110 Resolució tarifes any 2022 dels taxis 24/01/2022 

RESAL2022/111 Decret RESOLUCIÓ gossos -  24/01/2022 

RESAL2022/112 Decret aprovació ajuts d'urgència social BSGG_33_2021 24/01/2022 

RESAL2022/113 Decret INCOACIÓ gossos - 24/01/2022 

RESAL2022/114 Decret RR exp.112024 24/01/2022 

RESAL2022/115 Decret exp.113752 24/01/2022 

RESAL2022/116 Resolució retorn indemnització FIATC 24/01/2022 

RESAL2022/117 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 24/01/2022 

RESAL2022/118 Decret despeses carregades en compte desembre 2021 24/01/2022 

RESAL2022/119 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia 24/01/2022 

RESAL2022/120 Decret denegació permís activitat 24/01/2022 

RESAL2022/121 Decret embargament salari _- 24/01/2022 

RESAL2022/122 Decret IMI 24_01 25/01/2022 

RESAL2022/123 DECRET LLICÈNCIA OBRES ENDESA - DEL MAR 60-62 25/01/2022 

RESAL2022/124 Decret AI 24_01 25/01/2022 

RESAL2022/125 Decret PS 24_01 25/01/2022 

RESAL2022/126 Decret Aprovació AD's relació Q_2022_02 25/01/2022 

RESAL2022/127 Decret Convocatòria JGL ordinària 27012022 25/01/2022 

RESAL2022/128 Decret canvi de nom -menjars preparats- 26/01/2022 

RESAL2022/129 Decret canvi de nom  fruiteria 26/01/2022 

RESAL2022/130 Decret permís productes alimentació 26/01/2022 
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RESAL2022/131 Decret autorització plaça aparcament 12 26/01/2022 

RESAL2022/132 Decret RR exp.2100000247 26/01/2022 

RESAL2022/133 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 01-2022 26/01/2022 

RESAL2022/134 Decret autorització plaça aparcament GRP 26/01/2022 

RESAL2022/135 Decret autorització plaça aparcament 14 26/01/2022 

RESAL2022/136 Decret 1a Tinència aprovació variables de nòmina de desembre de 2021 26/01/2022 

RESAL2022/137 Decret d'Alcaldia model 303 2021 4T i model 390 2021 26/01/2022 

RESAL2022/138 Decret autorització utilització envelat Associació Comerciants 26/01/2022 

RESAL2022/139 Decret traspàs parada núm. 3 mercat de venda no sedentària 26/01/2022 

RESAL2022/140 Decret 4a Tinència de l'Alcaldia 27/01/2022 

RESAL2022/141 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 05-2022 d'incorporació de romanents 28/01/2022 

RESAL2022/142 Decret estimant parcialment recurs reposició 28/01/2022 

RESAL2022/143 Decret aprovació nòmina mes de gener 2022 28/01/2022 

RESAL2022/144 Decret 1TA ordenació de pagaments 2022-001 28/01/2022 

RESAL2022/145 Decret aprovació del model 233 per serveis Escola Bressol 2021 28/01/2022 

RESAL2022/146 Decret RR exp.21-231664 28/01/2022 

RESAL2022/147 Decret 1a Tinència presentació dels resums anuals dels models 180 i 190 del IRPF 28/01/2022 

RESAL2022/148 Decret exp. 21-234350 28/01/2022 

RESAL2022/149 Decret 1a Tinència aprovació quota empresarial i ordena pagament TC desembre 
2021 

28/01/2022 

RESAL2022/150 Decret nomenament funcionària interina per pograma_ATM 28/01/2022 

 
 
3.2. LLIBRE DECRETS SEGONA QUINZENA MES DE GENER 2022 
 
Fets: 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local, del llibre de Decrets corresponents a la 
segona quinzena del mes de gener de 2022. 
 
3.3. Prendre coneixement de les resolucions judicials següents: 
 
3.3.1. Prendre coneixement de la Sentència núm. 340/2022, de 3 de febrer, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya – Sala de lo Contenciós Administratiu – Secció 
Quarta, en relació al Recurs d’apel·lació SALA TSJ 167/2021 – Recurs apel·lació nú-
mero 29/2021, desestimant el recurs d’apel·lació presentat. 
 
3.3.2. Prendre coneixement del Decret número 150/2021, de data 14 de desembre de 
2021, rebut del Jutjat Contenciós Administratiu número 10, de Barcelona, ordenant l’ar-
xivament de les actuacions relatives al Procediment Ordinari número 502/2018-J, inter-
posat per ORANGE ESPAGNE,SA. 
 
4. Mocions d’urgència. No s’introdueixen punts per urgència en la pròpia sessió ordi-
nària. 
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5. Precs i preguntes. Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre  qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he assistit a 
aquesta sessió. 
 
Canet de Mar, a 11 de febrer de 2022 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 
 


