
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DE 
DATA 4 DE JULIOL DE 2013 

 
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: 20.00 hores 
Hora que acaba: 20.10 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 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 27.06.13 

2) Aprovació relació de despeses 
3) Aprovació autorització cessió de l’explotació de la guingueta número 5 i de 

la zona d’hamaques i ombrel·les número 5 de la platja de Canet de Mar a 
favor de Llunes Platja, SL 

4) Relació de decrets des del dia 17 al 21 de juny de 2013 
5) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 27.06.13 
 



 

 

 
 

Vista i trobada conforme l‘acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 27 de juny de 2013 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.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  4 de juliol  de 2013, de l’Ajuntament  
per import de 35.438,12  €,  corresponent a la relació de la mateixa data,  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2013, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
novembre de 2012. 
 
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 la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 4 de juliol  de 2013, per 
import de  35.438,12  €, corresponent a la relació F/2013/22 de la mateixa 
data. 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2013. 
 
3.- APROVACIÓ AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ D E LA 
GUINGUETA NÚM. 5 I DE LA ZONA D’HAMAQUES I OMBRELES  NÚM. 5 DE 
LA PLATJA DE CANET DE MAR A FAVOR DE LES LLUNES PLA TJA S.L. 
 
Atès que en data 17 de febrer de 2011, la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària, va acordar incoar l’expedient d’atorgament de les autoritzacions per a 
l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Canet de Mar per als 
anys 2011 a 2014. 
 
Atès que en data 14 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària, va acordar, entre d’altres,  atorgar l’autorització per a l’explotació de 
la guingueta núm. 5 a l’empresa Vam Group Eleven, S.L. pel preu cert i global 
de 9.009.-€, fent-li avinent que havia de fer efectiva una garantia definitiva 
equivalent al 5% del total de l’import del cànon ofert per les quatre temporades i 
que pujava un total de 1.801,80.-€. 
 
Atès que en data 15 de desembre de 2011, la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària, va acordar, entre d’altres, autoritzar la cessió de l’explotació de la 
guingueta núm. 5 de la platja de Canet de Mar, a favor del Sr. MLLE, el qual es 



 

 

 
 

subrogà en la totalitat dels drets i obligacions establerts per Vam Group Eleven 
S.L. en l’autorització atorgada mitjançant acord de la Junta de Govern Local en 
data 14 d’abril de 2011. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 de gener 
d’enguany, va acordar entre d’altres, autoritzar la cessió de l’explotació de la 
zona d’hamaques i ombrel.les de 30x12 metres prevista pel Pla d’Usos, 
concretament a la zona on es troba ubicada la guingueta núm. 5, al Sr. MLLE, 
el qual es subrogà en la totalitat dels drets i obligacions establerts per a Vam 
Group Eleven S.L en l’autorització inicial atorgada a aquesta societat mitjançant 
decret 423/2011 de 12 de maig. 
 
Vista la instància presentada en data 21 de maig d’enguany pel Sr. MLLE, on 
sol.licita una autorització de la cessió de l’explotació de la guingueta núm. 5 i de 
la zona d’hamaques i ombrel.les núm. 5 de la platja de Canet a favor del Sr. 
LGH, aportant tota la documentació requerida per aquest ajuntament al 
respecte. 
 
Vista la instància presentada en data 26 de juny de 2013 pel Sr. LGH, on 
sol.licita autorització per a la cessió de l’explotació de la guingueta núm. 5 i de 
la zona d’hamaques i ombrel.les núm. 5 de la platja de Canet a favor de la 
mercantil Les Llunes Platja S.L., de la qual n’és representat legal segons es 
desprèn del poder mercantil atorgat pel Notari OMdS, en data 12 de febrer de 
2013, amb núm. de protocol 176.13, de la qual se’n aporta còpia. 
 
Atès que el punt 15 lletra o) del Plec de Clàusules disposa que no es podrà 
traspassar ni cedir o subrogar l’explotació sense autorització prèvia de 
l’Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa la Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol així com 
el reglament que la desenvolupa, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Autoritzar la cessió de l’explotació de la  guingueta núm. 5  de la 
platja de Canet de Mar, a favor de la mercantil Les Llunes Platja, S.L., la qual 
es subroga en la totalitat dels drets i obligacions establerts per al Sr. LGH, 
titular fins al moment d’aquestes explotacions, en l’autorització atorgada 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2012. 
 
SEGON.- Aquesta cessió s’autoritza pel preu cert i global de 9.492,74.-€, 
revisable anualment segons l’IPC, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon ofert per les 
quatre temporades, i que puja un total de 1.801,80.-€. Mentre i tant no es 
dipositi aquesta fiança, respondrà la dipositada pel Sr. LGH en data 13 de juliol 
de 2012. 
 
TERCER.- Autoritzar la cessió de l’explotació de la zona d’hamaques i 
ombrel.les núm. 5 de la platja de Canet de Mar, a favor de la mercantil Les 



 

 

 
 

Llunes Platja, S.L., la qual es subroga en la totalitat dels drets i obligacions 
establerts per al Sr. LGH en l’autorització atorgada mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local en data 28 de juny de 2012. 
 
QUART.- Aquesta cessió s’autoritza pel preu cert i global de 168,59.-€, 
revisable anualment segons l’IPC, fent-li avinent que haurà de fer efectiva una 
garantia definitiva equivalent al 5% del total de l’import del cànon ofert per les 
quatre temporades i que puja un total de 32.-€. Mentre i tant no es dipositi 
aquesta fiança, respondrà la dipositada pel Sr, LGH en data 13 de juliol de 
2012. 
 
CINQUÈ.- Disposar la devolució de les garanties definitives dipositades per un 
import de 1.801,80.-€ i 32.-€ respectivament en aquest Ajuntament, a LGH en 
el moment que el nou titular de les explotacions dipositi una garantia definitiva 
pel mateix import. 
 
SISÈ.- L’eficàcia del present acord queda condicionada a la presentació de 
l’assegurança de responsabilitat civil per accidents, que haurà d’estar vigent 
durant tot el període de la concessió. 
 
SETÈ.- Notificar l’autorització de la cessió d’aquestes explotacions al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de Generalitat de Catalunya pel seu coneixement. 
 
VUITÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
NOVÈ.- Notificar el present acord a la Intervenció i Tresoreria d’aquesta 
corporació així com a l’interessat. 
 
4.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 17 FINS AL DIA 2 1 DE JUNY DE 
2013 
 
Núm. Data Resum  

696 17/06/2013 Incoació expedients trànsit 

697 17/06/2013 Incoació procediment restauració parcel·la 20 polígon 2 de la rústica 

698 17/06/2013 Instal·lació expositor botiga Ample, x 

699 17/06/2013 Imposició 4a multa coercitiva Joan Maragall x 

700 18/06/2013 Aprovació IRPF mes de juny 

701 18/06/2013 Contractació reproducció fotografies Casa Museu 

702 18/06/2013 Aprovació PAU's Nit Màgica i Fira d'Atraccions 

703 18/06/2013 Despeses setmanals 

704 19/06/2013 Autorització ús espais AMPA's 

705 19/06/2013 Autorització festes vàries a la Casa Roura 

706 20/06/2013 Resolució sancionadora expedients trànsit 

707 20/06/2013 Aprovació trienni R.C.I 



 

 

 
 

Núm. Data Resum  
708 20/06/2013 Autorització foguera Sant Joan a la Platja 

709 20/06/2013 Subvenció nominativa ADF 15% Pla prevenció d'incendis 

710 20/06/2013 Contractació servei jardiner mes de juliol 

711 20/06/2013 Advertiment multes coercitives riera d'en Misser, x Canet Punt, SA 

712 20/06/2013 Traspàs llicència taxi núm. 7 

713 20/06/2013 Contractació servei prevenció riscos laborals Ajuntament 

714 20/06/2013 Contractació servei prevenció riscos laborals Ràdio Canet 

715 20/06/2013 Autorització ús material 

716 20/06/2013 Suport tècnic cofinançat àrea de turisme Diputació 

717 21/06/2013 Autorització per fer la baixada de foc a la nit màgica 

718 21/06/2013 Resolució recurs reposició JT 

719 21/06/2013 Incoació baixa d'ofici Forn de la Chus 

720 21/06/2013 Sobresseíment expedient Texmapunt, Sl 

721 21/06/2013 Compareixença davant TSJC en relació amb el RCA 616/2010-D 

 
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 20.10 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


