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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
22 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 

 
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 

 
Primera tinent d’alcalde: Ibis Puig i Valls 
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 retenció de crèdits 
3)  Aprovació serveis extraordinaris mes de setembre 
4)  Aprovació fraccionament deute taxa legalització d’una activitat 
5)  Precs i preguntes 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
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Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 14 de 
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 
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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 RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 

Havent-se de comptabilitzar les retencions de crèdits que comprenen els números 
8627 a  8697 de la  relació núm. 29/04 del pressupost ordinari, segons la relació 
adjunta. 

 
Atès que l’import de la relació es de 27.792,74 €, 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 núm. 29/04, que s’acompanya, 
amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import de 27.792,74 €. 

 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords. 

 

 
 

3.-APROVACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS MES DE SETEMBRE 
 

Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d’agost fins els 15 de setembre de 2004 

 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 hores 
del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores considerades 
nocturnes. 

 
Atès que a la plantilla de la Policia local únicament hi ha tres caporals, es fa necessari 
cobrir els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, 
qui assumeix la responsabilitat del servei. 

 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades amb motiu de 
la Festa Major Petita i la Diada Nacional de Catalunya, la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament ha hagut de fer serveis extraordinaris. 

 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient pel 
correcte funcionament dels serveis corresponents. 

 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis 

 
Atès que en el pressupost ordinari per a l’any 2004, aprovat  pel Ple municipal de data 
17 de febrer de 2004,   hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a 
aquesta despesa, s’acorda per unanimitat: 

 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de nou mil cent cinquanta-set euros amb 
seixanta-cinc cèntims (9.157,65 €), els serveis extraordinaris efectuats pel personal 
dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre el  15 d’agost i 
el 15 de setembre de 2004. 
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Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil cent cinquanta-quatre euros amb vint-i- 
cinc cèntims (1.154,25 €), corresponent als serveis nocturns efectuats pel personal de 
la Policia local durant el mes d’agost de 2004 i fins a la quantitat de tres euros amb 
quaranta-dos cèntims (3,42 €) corresponent als servies nocturns efectuats pel personal 
de la Brigada d’Obres i Serveis, durant el mes de setembre de 2004. 

 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de  cinc-cents quaranta-sis euros amb vuitanta- 
quatre cèntims (546,84 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes d’agost de l’any 2004. 

 
Quart.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les corresponents partides del 
vigent pressupost general per a l’any 2004. 

 
4. APROVACIÓ FRACCIONAMENT DEUTE TAXA LEGALITZACIÓ D’UNA 
ACTIVITAT. 

 
Atesa la sol·licitud presentada en data 14/09/2004 per part de la Sra LSC amb 
domicili al Riera Gavarra, XX; en vers a la sol·licitud de fraccionament de la Taxa per 
la legalització d’una activitat per import total del deute de 
524.21€. 

 
Vist l’informe favorable de Tresoreria-Intervenció. 

 
Atesa  la  normativa reguladora a  l’empara del  que  disposa l’article 82  de  la  Llei 
58/2003,  de  17  de  desembre,  General  Tributària,  els  articles  48  a  58  del  RD 
1684/1990, de 20 de desembre, Reglament General de Recaptació i l’article 44 de 
l’Ordenança General de Recaptació de l’Ajuntament de Canet de Mar (B.O.Pr. N. 243, 
Annex I, pàgina 12) , s’acorda per unanimitat: 

 

 
 

PRIMER.- Concedir a la Sra. LSC el fraccionament en el pagament de deute en 
concepte de Taxa per la legalització d’una activitat per un import total de 
524.21 €, en la forma següent, amb expressió que correspon a cada termini: 

 
Import de la Data venciment Import del Interessos Total 

fracció de la fracció Capital Principal Període Tipus Total interes. Pagar 
174.74 € 1-Oct-04 524.21 €  6.50%  174.74 € 
174.74 € 2-Nov-04 349.47 €  6.50%  174.74 € 
174.73 € 1-Dic-04 174.73 €  6.50%  174.73 € 

    PAGOS TOTALS 524.21 € 
 
 

SEGON.- Atès que l’import principal es inferior a 3.005,06€; el fraccionament concedit 
en l’apartat anterior no queda condicionat a que l’interessat presenti davant d’aquest 
Ajuntament cap tipus d’aval bancari en la forma legalment establerta o qualsevol altra 
de les garanties previstes en la normativa aplicable. (Art. 52 del RD 1684/1990, de 20 
de desembre, Reglament General de Recaptació) 

 
TERCER.- S’adverteix, conforme preveuen els articles 48.4 i 57 del RD 1684/1990, de 
20 de desembre, Reglament General de Recaptació, que la manca de pagament de 
fraccionament concedit donarà lloc a la seva exigibilitat per la via de constrenyiment, i 
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en el cas de quotes fraccionades, en no pagar-se qualsevol d’aquestes en el termini 
que es concedeixi en l’esmentada via, es consideraran vençudes tota la resta de 
fraccions que pugui haver-hi, les quals, seran igualment exigides en via de 
constrenyiment. 

 
5. 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 


