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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
14 DE SETEMBRE DE 2004 

 

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: 20.15 hores 
Hora que acaba: 21.15 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’acalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 

 
HI SÓN CONVIDATS 

 
Laureà Gegori Fraxedas 

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Antoni Isarn Flores 
Joan Fuentes Albareda 

 

 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 

Marcel.lí Pons i Duat, secretari 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1)  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2)  Aprovació de la relació de factures 
3)  Aprovació de retenció de crèdits 
4)  Determinació de les dues festes locals de l’any 2005 
5)  Acceptació de la subvenció del Departament de Treball i Indústria i inici d’acció 
6)  Restar assabentats de l’exposició al públic de les llistes del cens electoral del 

tribunal de jurat 
7)  Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

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

Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 1de 
setembre de 2004 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, s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 

 

 
 

2.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
 

Vista la relació de despeses número 14/09/2004 corresponent al pressupost de 
despeses de l’Ajuntament de Canet de Mar per un import total de 738.426,55 €. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació adequada i suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar-se els pagaments corresponents en les partides 
vigents del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar de l’exercici 2004, que fou 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 17 de febrer de 2004. 

 
Vist allò que es disposa en els articles 185 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel  que  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per 
unanimitat: 

 
ÚNIC.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació respectivament (fases ADO CODI 
240) de la relació de despeses número 14/09/2004 corresponent al pressupost de 
l’Ajuntament de Canet de Mar per un import total de 738.426,55 €. 

 
3. APROVACIÓ DE RETENCIÓ DE CRÈDITS 

 
Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
7607 al 8466 de la relació núm. 28/2004 del pressupost ordinari de l’Ajuntament de 
Canet de Mar segons s’adjunta. 

 
Atès que l’import de la relació 28/2004 es de 46.587,62 € i a l’empara del que disposa 
l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2004, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada d’Hisenda, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.-  Aprovar  la  relació  de  retencions  de  crèdits  (fase  RC  CODI  100) 
núm.28/2004 que s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, 
per import de 46.587,62 € 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 

 
 

4. DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DE L’ANY 2005 
 

Vista l’Ordre del conseller de Treball i  Indústria TRI/200/2004, de 7 de juny, publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4157, de data 18 de juny de 2004, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2005 

 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
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laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels 
municipis respectius, i s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dimecres) i 8 de setembre (dijous), les dues 
festes locals de Canet de Mar, per a l’any 2005. 

 
SEGON.- Determinar que el present acord caldrà que sigui ratificat pel Ple de 
l’Ajuntament en la propera sessió que celebri. 

 

 
 

5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I 
INDUSTRIA I INICI D’ACCIÓ 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2004, 
va acordar sol·licitar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, a l’empara de la resolució TRI/863/2004, d’1 d’abril, per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’accions de formació professional ocupacional del Pla 
FIP, que preveu l’Ordre de 14 de gener de 2000, modificada per l’Ordre de 28 de 
febrer de 2002 i l’Ordre de 23 d’abril de 2002. 

 
Atès que, mitjançant Resolució de data 28 de juny de 2004, dictada pel director 
general d’Ocupació, es va acordar atorgar la subvenció de 39.547,80 euros a càrrec 
de la corresponent partida pressupostària, per a la realització de l’acció de formació 
següent: 

 
CAMBRER/A DE RESTAURANT O BAR 

 
Atès que, un cop verificat per part del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat l’acompliment de la condició de presentació de la documentació relativa al 
curs esmentat, s’ha autoritzat a l’Ajuntament de Canet de Mar l’inici de l’execució de 
l’acció esmentada, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Acceptar la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya de 39.547,80 euros, per a la realització del curs “Cambrer/a 
de restaurant o bar” i iniciar l’execució de l’acció. 

 
SEGON.- Assumir el compromís de procedir a executar el programa finançat amb la 
subvenció atorgada en la forma establerta a la normativa d’aplicació. 

 
TERCER.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament, Sr. Joaquim Mas Rius, per signar els 
documents que siguin necessaris. 

 

 
 

6. RESTAR ASSABENTATS DE L’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LES LLISTES DEL 
CENS ELECTORAL DEL TRIBUNAL DE JURAT 

 
ATÈS  Que la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat estableix en el seu article 13 
la  realització per les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral d’un 
sorteig per cada província dins dels últim quinze dies del mes de setembre dels anys 
parells, a fí d’establir la llista biennal de candidats a jurats. 
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ATÈS  Que el citat sorteig, per a la província de Barcelona, es farà en sessió pública el 
proper dia 27/09/2004 a les 10 h. a la seu de l’Audiència Provincial de Barcelona 
(Palau de Justícia: Passeig de Lluís Companys s/núm. Barcelona) i se seleccionaran 
5000 candidats a jurats d’entre els ciutadans inscrits en el Cens Electoral vigent 
d’aquesta província. 

 
Vist l’escrit del Departament d’Estadística de data 30 d’agost del 2004, pel que 
s’acompanya una llista del cens electoral vigent a 1 d’agost del 2004 i tenint en compte 
allò que es disposa en la Llei Orgànica 5/1995 s’acorda per unanimitat: 

 
PUNT UNIC.- Restar assabentats que en el període compres entre el 19 al 25 de 
setembre siguin exposades al públic les llistes del cens electoral de Canet de Mar a 
l’efecte de donar compliment a allò que es disposa en la Llei Orgànica 5/1995 del 
Tribunal del Jurat. 

 

 
 

7. PRECS I PREGUNTES 
 

Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions 
diverses d’índole i problemàtica municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21:15 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 

 
El Secretari,                                                                                    L’alcalde, 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat                                                                        Joaquim Mas Rius 


