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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 17 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: 17.02.2022 
Hora inici: 17:05 h 
Hora fi: 17:25 h 
Lloc: Per videoconferència, a través de «zoom», de conformitat amb allò que disposa 
l’article 46.3 LRBRL. 
 
Assisteixen (6/6): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, la presideix 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
 

Presidenta - alcaldessa: 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 JGL2022/6, corresponent a la sessió ordinària 10/02/2022 
 
2. Propostes 
2.1. Acció Social i Ciutadania. Aprovació relació ajuts socials puntuals número 
BSGG_02_2022. PRP2022/49. Expedient 2883/2022 582 
2.2. Secretaria. Aprovació liquidació definitiva concessió demanial explotació quiosc 
Plaça Universitat i devolució garantia definitiva. PRP2021/441. Expedient 1597/2019 
3957. 
 
3. Alcaldia 
Relació Decrets de data del 31 de gener al 6 de febrer de 2022. PRP2022/54. Expedient 
1046/2022 642 
 
4. Mocions d’urgència. No s’introdueixen en la pròpia sessió. 
5. Precs i preguntes 
 

 
Desenvolupament de la sessió 

Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, l’ Alcaldessa - 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: 
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1. Actes pendents d'aprovar 
JGL2022/6 ordinari 10/02/2022 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària, cor-
responent a la sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2022, de conformitat amb allò que 
es disposa l’article 109 del ROF, s’aprova per unanimitat dels membres, sense ob-
servacions. 
 
2. Propostes 
2.1. Acció Social i Ciutadania. APROVACIÓ RELACIÓ D’AJUTS SOCIALS 
PUNTUALS NÚMERO BSGG_02_2022 
 
FETS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG_02_2022 de data 17 de febrer de 2022 per 
import de 1.793,45€ corresponent a ajuts socials puntuals. 
Vist que l’equip tècnic ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social puntual, d’acord 
amb l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es contempla, en 
l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses amb 
càrrec a la partida 40 23100 48400 del pressupost aprovat per a l’exercici 2022. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol de 
prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions d’urgència social, i 
el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de Canet de Mar, aprovat 
el 17 d’octubre del 2017. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2019/1041, s’acorda per unanimitat dels membres: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’ajuts socials núm. BSGG_02_2022 en favor dels 
beneficiaris referits en el quadre adjunt, amb endossament, si s’escau, als tercers que 
s’indiquin: 
 

 
RELACIÓ 
NÚM.: 

  BSGG_02_2022   17-02-22  

NÚM. BENEFICIARI DNI CONCEPTE  IMPORT  ENDOSSATARI DNI/NIF 

5 - - 
subministraments-ai-
gua 

        282,09 €  El mateix - 

12 - - aliments/roba/calçat           87,41 €  El mateix - 
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13 - - habitatge/hipoteca         341,62 €  El mateix - 

14 - - habitatge/hipoteca         137,75 €  El mateix - 

15 - - 
subministraments-ai-
gua 

          41,59 €  El mateix - 

16 - - 
subministraments-
llum 

          82,99 €  

Iberdrola Comer-
cializadora de Úl-
timo Recurso, 
S.A.U.                                            

A95554630 

17 - - 
subministra-
ments/llum/aigua 

        400,00 €  
PERE ARAÑÓ 
PLANAS ASSES-
SOR                                      

B64749401 

18 - - 
habitatge/allotjament 
urgència 

        420,00 €  
Hostal Casa Tor-
rent                                            

- 

TOTAL            1.793,45 €      

 
 
Segon.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en el termini 
màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació derivada del punt primer 
a la partida pressupostària 40 23100 48400 de l’exercici corrent. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats. 
 
Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits en 
l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte d’una altra 
fiscalització plena a posteriori. 
 
2.2. LIQUIDACIÓ DEFINITIVA CONCESSIÓ DEMANIAL EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC 
PER A LA VENDA DE BEGUDES I GELATS UBICAT A LA PLAÇA UNIVERSITAT I 
DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de març de 2010 va acordar 
adjudicar definitivament la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a 
la venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar al Sr. Josep 
Lluís Muntané Angosto i la Sra. M. Carmen López López per haver presentat la docu-
mentació requerida. 
 
Atès que en data 6 d’abril de 2010 es va procedir a la formalització de l’esmentada 
concessió, establint-se en la clàusula sisena que la seva durada seria de 10 anys a 
comptar des de la data de formalització. 
 
Vists els informes emesos per l’enginyera municipal en data 7 d’octubre, 9 de novembre 
i 23 de novembre de 2020 (aquest últim amb una nova inspecció visual al quiosc), els 
quals consten a l’expedient signats electrònicament amb números de CSV 
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(488a11cd29f24a8da80810585e95c7fe001,e3abb781185c43f9b43d1949279d0718001 
i effa6a434e9845e7b847aba1fbe6a7e0001 respectivament) 
 
Atès que segons la clàusula XII del plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen aquesta concessió (PCAP), en el moment de finalitzar la concessió, a més a 
més de les instal·lacions, també revertirà a l’Ajuntament tot aquell material adquirit pel 
concessionari i que ja es trobi amortitzat, i com a mínim, aquell al que es fa referència a 
la clàusula X del present plec. 
 
Atès que segons disposa la clàusula X punt 2 del PCAP, en relació al material aportat 
pel concessionari i que estigui pendent d’amortitzar en el moment de finalitzar la con-
cessió, l’Ajuntament tindrà el dret preferent d’adquirir-lo. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de desembre de 2020 va acordar la 
liquidació provisional de la concessió de l’explotació del servei del quiosc a la Pl. Uni-
versitat, atorgant un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils al Sr. Josep Lluís Muntané An-
gosto i a la Sra. Maria Carmen López López, per tal que poguessin formular al·legacions 
i aportar la documentació que estimessin convenient.  
 
En el mateix acord es va fixar com a data per formalitzar l’acta de recepció de la con-
cessió el dia 15 de desembre de 2020 a les 10:00 hores i es va informar al concessionari 
que tenia un termini de deu dies a partir de l’endemà de la recepció de l’acord per retirar 
1 sandwichera, 1 moble cafeter, 1 taula d’acer inoxidable, 2 cartells lluminosos amb la 
seva instal·lació de llum i rellotge temporitzador i 2 extintors amb les seves plaques tot 
exposant que si en l’esmentat termini no exercia aquest, es consideraria que aquest 
material romandria en propietat de l’Ajuntament. 
 
Vist que en el termini atorgat a l’efecte el concessionari no va retirar el material indicat 
en l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de desembre de 2020, 
referenciat en el l’expositiu precedent. I per tant, al no exercir aquest dret en el termini 
atorgat, es considera que aquest material romandrà en propietat de l’ajuntament, tal i 
com es preveia en l’acord referenciat. 
 
Vist que en l’Acta de recepció de la concessió de referència, consta que l’adjudicatari de 
la concessió no es va presentar a l’acta de recepció esmentada. 
 
En data 28 de desembre de 2020, la Sra. Mª Carmen López López va presentar una 
instància, amb número de registre ENTRA  2020 12903 sol·licitant l’ampliació del termini 
atorgat, considerant el termini atorgat insuficient per poder aportar la documentació per-
tinent i poder fer les al·legacions de manera correcte. 
 
Segons l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP) disposa que l’Administració, a 
no ser que hi hagi precepte en contra, podrà concedir d’ofici o a petició dels interessats, 
una ampliació dels termini establerts, que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les 
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 
 
Atès que el termini atorgat era de 10 dies hàbils, amb la qual cosa com a màxim només 
es pot concedir una ampliació de 5 dies més. 
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Vist que per decret d’Alcaldia número 9/2021 de data 7 de gener de 2021, es va resoldre 
atorgar al Sr. Josep Lluís Muntané Angosto i a la Sra. Maria Carmen López López, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 32 LPACAP, una ampliació del termini d’audièn-
cia, en 5 dies hàbils més, a partir del dia següent a la recepció de la notificació del 
mateix. 
 
Vist que dins el termini d’audiència atorgat, que finalitzava en data 14 de gener, el Sr. 
Josep Lluís Muntané Angosto i la Sra. Maria Carmen López López no van formular al·le-
gacions ni aportat cap tipus de documentació. No obstant, en data 5 de març de 2021, 
la Sra. Mª Carmen López López va presentar escrit, amb número de registre ENTRA  
2021 2105 en relació a la liquidació provisional de la concessió de l’explotació del servei 
del quiosc a la Pl. Universitat aportant documentació addicional i exposant nous fets 
rellevants a considerar per la resolució del present expedient. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de maig de 2021, en relació als nous 
fets rellevants a considerar exposats per la concessionària i tinguts en compte en l’in-
forme emès per l’enginyera municipal en data 7 d’octubre de 2020, va acordar la liqui-
dació provisional de la concessió de l’explotació del servei del quiosc a la Pl. Universitat, 
requerint a la concessionària l’arranjament dels desperfectes de paviment del terra i ra-
joles caigudes de les parets.  

FONAMENTS DE DRET: 

 Reial decret 1372/1886, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Béns de 
les Entitats Locals (RBEL)  

 Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de Patrimoni dels 

Ens Locals de Catalunya (RPELC) 
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques 

(LPAP) 
 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.  

 
Vist l’informe favorable de liquidació de la present concessió emès per l’enginyera mu-
nicipal en data 20 de desembre de 2021 on s’exposa que la concessionària ha retirat tot 
aquell material que hi havia al quiosc, no amortitzat, del qual l’Ajuntament no havia exer-
cit el seu dret d’adquisició preferent i que ha arranjat els desperfectes de paviment del 
terra i col·locat les rajoles que havien caigut de les parets, tal i com se li havia requerit.  
 
Atès que segons disposa la clàusula dissetena del PCAP, el termini de garantia serà de 
tres mesos a comptar des de la finalització de la concessió, que es documentarà a través 
d’un acte formal i positiu de recepció.  
 
L’acta de recepció del contracte es va formalitzar en data 20 desembre de 2021. 
 
Vist que en data 8 de març de 2010, el concessionari  Sr. Josep Lluís Muntané Angosto 
va dipositar a la Tresoreria municipal, mitjançant fiança en metàl·lic, garantia definitiva 
per a l’execució de la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació d’un quiosc per a la 
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venda de begudes i gelats ubicat a la plaça Universitat de Canet de Mar, la qual pujava 
un import de 3.000,00 €. 
 
Vista la sol·licitud de devolució de garantia definitiva presentada per la Sra. Maria 
Carmen López López amb número de registre ENTRA 2021 11939 de data 16 de 
novembre de 2021. 
 
Vist l’informe favorable emès en data 18 de gener de 2022, per l’enginyera municipal, 
en relació a la devolució de  garantia, que consta a l’expedient, (CSV núm. 
09f0448d128b47b98004da8aa34f1ec5001) 
 
Vist l’informe núm. 20212/004 de data 25 de gener de 2022, emès pel tresorer de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, 
que consta a l’expedient, (CSV núm. 64f7461a56004d4f9abc819b11a3aedb001). 
 
Vist l’informe favorable de data 9 de febrer de 2022, emès per la cap de Secretaria de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient, (CSV núm. 
f1b763d6cf34482db6c67e37da43431c001). 
 
Vista la diligència de la Interventora municipal de fiscalització prèvia limitada de despesa 
(art. 219.2 TRLHL i 48 BEP) amb Intervingut i conforme. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal apli-
cació, s’acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.- Considerar totalment amortitzat, i per tant, que ha revertit en favor de l’Ajunta-
ment conforme disposa la clàusula XII del plec de clàusules administratives particulars, 
el següent material: 
 

- 2 neveres de sota barra 
- 1 estanteria de peu 
- 4 estanteries de paret 
- 1 armari frigorífic 
- 1 rentavaixelles 
- 1 aigüera (pica + escorredor) 
- 1 microones 
- 1 congelador de gelats 
- 10 conjunts de taula i 4 cadires 
- 1 triturador de begudes 
- 1 expremedora 
- 1 estufa calefactora per la terrassa 
- 1 estructura lleugera de tancament de la terrassa del quiosc 
- 1 aigüera amb accionament de pedal 
- 1 barra penjador 
- 1 vitrina expositora  
- 1 vitrina expositora refrigerada  
- 1 descalcificador pel rentaplats  
- 1 nevera combi   
- 1 generador d’aire calent 
- 1 escalfador 
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- 1 rampa d’acer + 2 baranes de ferro 
 
Segon.- Procedir a l’exercici del dret d’adquisició preferent sobre el següent material, 
pels imports pendents d’amortització que s’indiquen: 
 

- 1 barra d’acer inoxidable 324,17 € 
- Lleixa d’acer inoxidable  364,43 € 

amb estanteria penjada i 2 mobles 
d’acer inoxidable amb estanteries 

- 1 antena de TV i instal·lació 84,56 € 
 

 TOTAL 773,16 € 
 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa en relació del dret d’adquisició preferent sobre 
el material relacionat en l’acord anterior per import de 773,16 € a favor del Sr. Josep 
Lluís Muntané Angosto i de la Sra. Maria Carmen López López.  
 
Quart.- Disposar el retorn de la garantia definitiva al Sr. Josep Lluís Muntané Angosto i 
a la Sra. Maria Carmen López López amb DNI - i - respectivament, dipositada en me-
tàl·lic en data 8 de març de 2010, la qual pujava un import de 3.000,00 €. 
 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que l’Ajuntament realitzarà la devolució mitjançant 
transferència bancària, a quin efecte l’interessat haurà de designar un compte bancari 
aportant full de tercers degudament completat i segellat per l’entitat.  
 
Sisè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Setè.- Comunicar la present resolució a Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament. 
 
3. Alcaldia. RELACIÓ DECRETS D’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES 
REGIDORIES, CORREPONENTS ALS DIES DEL 31 DE GENER AL 6 DE FEBRER 
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 31 de gener al 6 de febrer de 
2022, i que són els següents: 
 

Codi Descripció Data 
resolució 

RESAL2022/151 Resolució desistiment rp 31/01/2022 

RESAL2022/152 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 03-2021 de transferència de crèdits 31/01/2022 

RESAL2022/153 Decret AI 26_01 31/01/2022 

RESAL2022/154 Decret AI 31_01 31/01/2022 

RESAL2022/155 Decret PS 31_01 31/01/2022 

RESAL2022/156 Decret IMI 31_01 31/01/2022 

RESAL2022/157 Resolució sancionador residus 31/01/2022 
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RESAL2022/158 Decret autorització Comissió Serveis_LVP 31/01/2022 

RESAL2022/159 Decret Convocatòria JGL ordinària 03022022 01/02/2022 

RESAL2022/160 Decret gravació sala Odèon 01/02/2022 

RESAL2022/161 Decret RR exp.21-232191 02/02/2022 

RESAL2022/162 Decret sol·licitud subvenció ICAEN 02/02/2022 

RESAL2022/163 Decret aprovació AD'S relació Q_2022_3 02/02/2022 

RESAL2022/164 Decret desballestament 4689FYL 02/02/2022 

RESAL2022/165 Decret aprovació bases i convocatòria comissió serveis tresoreria 02/02/2022 

RESAL2022/166 Decret alta padró sense documentació 02/02/2022 

RESAL2022/167 Decret AI 02_02 03/02/2022 

RESAL2022/168 Decret targeta d'aparcament individual 03/02/2022 

RESAL2022/169 Decret sol_licitud Catàleg Serveis DIBA 2022 - MA i Sanitat 03/02/2022 

RESAL2022/170 Decret Alcaldia peticions àrea d'Igualtat Catàleg Serveis DIBA 2022 03/02/2022 

RESAL2022/171 Decret rectificació nòmina desembre 2021 03/02/2022 

RESAL2022/172 Decret 1a Tinència de l'Alcaldia_Sol·licitud subvenció Catàleg DIBA 2021-
2023_Xarxa Arxius i Museus 

03/02/2022 

RESAL2022/173 Decret sollicitud subvenció TRFO - 2022 03/02/2022 

RESAL2022/174 Decret contractació servei prevenció riscos laborals 03/02/2022 

RESAL2022/175 Decret d'Alcaldia d'aprovació de manament a justificar 03/02/2022 

RESAL2022/176 Decret exp.21-233681 03/02/2022 

RESAL2022/177 Decret targeta d'aparcament individual 03/02/2022 

RESAL2022/178 Decret d'Alcaldia d'aprovació de la MC 04-2022 de transferència de crèdits 03/02/2022 

RESAL2022/179 Resolució Alcaldía Sol·licitud suport Diputació de Barcelona Catàleg 2022 03/02/2022 

RESAL2022/180 Decret Alcaldia donar de baixa lloguer plaça aparcament número 146 04/02/2022 

RESAL2022/181 Decret 1a Tinència d'embargaments de nòmina i quotes sindicals de desembre de 
2021 

04/02/2022 

RESAL2022/182 Decret baixa activitat 04/02/2022 

RESAL2022/183 Decret 1a Tinència reconeixement triennis febrer 2022 04/02/2022 

RESAL2022/184 Decret solicitud suport DIBA Catàleg 2022 04/02/2022 

RESAL2022/185 Decret baixa activitat 04/02/2022 

RESAL2022/186 Decret sobresseiment expedient deficiències 04/02/2022 

 
4. Precs i preguntes 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses d’índole i 
problemàtica municipal. 
 
No havent més assumptes a tractar, l’ alcaldessa - 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 18 de febrer de 2022 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 


