
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  
 1 DE MARÇ DE 2006 

 
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: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
 

HI SÓN CONVIDATS 
 
Antoni Isarn Flores 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
 

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 retenció de crèdits 
3) Aprovació relació de despeses 
4) Comptes de gestió recaptació 2005 
5) Baixes per fallits 
6) Aprovació subvenció programa d’intercanvi IES 
7) Aprovació despeses diverses Nadal i Reis 2005-2006 
8) Precs i preguntes 

 



 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- EXAMEN 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 
22 de febrer de 2006 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 RETENCIÓ DE CRÈDITS 
 
Havent-se de comptabilitzar i pagar les retencions de crèdits que comprenen 
els números 1121 a 1326 ambdós inclosos,  de la relació núm. 08/06 del 
pressupost ordinari de la corporació, segons  relació adjunta i  
 
Atès que hi ha consignació suficient a les seves partides pressupostàries per 
atendre les despeses.  
 
A l’empara del que disposa l’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 
de  2005, prorrogat pel 2006, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de retencions de crèdit núm. 08/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 33.652,36 Eur. 
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acords.  
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 1 de març de 2006, per import de 
102.877,35 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data. 

 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost  any 2006, pròrroga del 
2005, aprovat per D.A. de data 21 de desembre de 2005. 
 
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 
l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 1 de març de 2006, per 
import de 102.877,35 EUR, corresponent a la relació de despeses de la 
mateixa data. 
 
 
 
 
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2006, 
pròrroga del 2005. 
 
4. COMPTES DE GESTIÓ RECAPTACIÓ 2005. 
 
Vistos els Comptes de la Gestió Recaptatòria de Tributs i de Gestió de Multes 
per infraccions de circulació, relatives a l’exercici de 2005, presentades per 
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Vistos els informes favorables de l’Interventor municipal, de conformitat amb la 
proposta de l’alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte de la Gestió recaptatòria, relativa a l’exercici de 
20045  corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, 
amb el següent resultat pendent de cobrament a 31 de desembre de 2005: 
 

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 
2005 

 
REBUTS 0 
LIQUIDACIONS 100.400,12 

 
 Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 

2005. 
REBUTS 95.516.54 
LIQUIDACIONS 329.361,72 

 
SEGON.- Aprovar el Compte de la Gestió de multes de circulació relativa a 
l’exercici de 2005, amb el següent resultat pendent de cobrament a 31 de 
desembre de 2005: 
 

 Pendent de cobrament a 31 de desembre de 2005, per import de 
231.065,53 euros. 

 
TERCER.- Que es notifiqui a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, aquest acord pel seu coneixement i efectes. 



 
5. BAIXES PER FALLITS 
 
Vistes les propostes presentades per l’Organisme de Gestió Tributària, el qual 
te cedida la gestió de les multes de trànsit, de declaració de crèdits incobrables 
als efectes de donar-los de baixa dels comptes de recaptació, que a continuació 
es detalla: 
 

- Proposta núm. 06001, per import de 950,01 €. 
 
Atès que queda justificat amb la documentació adjunta, els motius per els quals 
l’ORGT proposen les baixes, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar les propostes de declaració de crèdits incobrables, 
presentada per l’ORGT, als efectes de donar-los de baixa dels comptes de 
recaptació que a continuació es detalla: 
 

- Proposta núm. 06001, per import de 950,01 €. 
 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
6. APROVACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA D’INTERCANVI IES 
 
L’IES Domènec i Montaner amb l’objectiu d’eixamplar els horitzons dels 
estudiants i de promoure la interculturalitat, així com l’interès per la cultura 
germànica i el reconeixement dels trets diferencials amb la cultura pròpia, 
estimulant la independència i el desenvolupament de la personalitat, per posar 
en pràctica els coneixements adquirits a les classes d’alemany i estimular el 
treballen grup i tot el que això representa: senti de pertinença, compartir, 
col·laborar participa en l’intercanvi escolar amb Schulaustausch 2006 amb 
“Hans Carossa Gymnasium Berlin”, des del 25 d’abril fins al 3 de maig de 2006. 
 
Aquest intercanvi està obert als 17 alumnes que cursen llengua alemanya a 
4t ESO i 1r Batxillerat i a estudiants alemanys que cursen espanyol com a 
tercera llengua estrangera. 
 
Les activitats que es duran a terme durant l’intercanvi seran assistència a 
classe en horari escolar, participació en activitats lúdiques conjuntament 
amb els escolars alemanys, visita al Museuminsel, assistència a un concert 
de música clàssica, excursions pels voltants del llac Wannsee així com 
activitats amb les famílies d’acollida i visites a les ciutat de Berlin. 
 
Atès que aquestes activitats ocasionen unes despeses extraordinàries 
superiors a les previstes per l’activitat habitual del centre educatiu i fan 
necessari i convenient atorgar-los una subvenció extraordinària per fer-hi front.  
 



Atès que a la partida 50 422 48905, del pressupost de l’any 2005, prorrogat per 
l’any 2006 hi ha crèdit suficient per fer front a les despeses originades per 
aquest concepte, de conformitat amb la proposta de la regidoria 
d’ensenyament, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció, per import de 1.200,00 €, a 
l’IES Domènech i Montaner per fer front a les despeses extres que els 
ocasionarà la participació de 17 alumnes en l’intercanvi escolar Schulaustausch 
2006 amb “Hans Carossa Gymnasium Berlin”, amb alumnes de 4t ESO i 1r 
Batxillerat durant el present curs escolar 2005/2006.  
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 50 422 48905 del 
pressupost ordinari per a l’any 2005, prorrogat pel 2006, d’acord amb l’operació 
de retenció de crèdit núm. 1293. 
 
TERCER.- Requerir a l’IES Domènech i Montaner per tal que  justifiqui davant 
la intervenció municipal les despeses efectuades per aquest concepte, durant 
l’any 2006, mitjançant les factures i rebuts corresponent. 
 
7. APROVACIÓ  DESPESES DIVERSES NADAL I REIS 2005-2006 
 
Vist l’estat de comptes presentat per la Comissió de Festes, relatiu a 
l’organització de les Festes de Nadal i Reis, que consisteixen en una sèrie 
d’activitats festives i lúdiques,  essent les despeses les següents: 
 
 
DESPESES ................................................................................ 8.433,02 
   
Nadal ........................................................................................... 1.936,53 
Despeses materials Reis ........................................................ 6.496,49 

 
CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 40/2003 de 17 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia de Cultura, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Aprovar el present estat de comptes, corresponent a l’organització dels 
actes programats dins les Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, autoritzant la 
despesa global de vuit mil quatre cents trenta tres euros i dos cèntims d’euro  
(8.433,02 €) amb càrrec a la partida 226.07.451 del vigent pressupost. 
 
8. 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 21.00 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 



 
El secretari       L’alcalde 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 


