
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  
 29 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: 22.05 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 
 

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

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 
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) Aprovació declaració de crèdits incobrables 
5) Acceptació designació carrer Rial de Mas Figuerola 
6) 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 març 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 2083 a 2127 ambdós inclosos,  de la relació núm. 11/06 del 
pressupost ordinari de la, 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. 11/06 que 
s’acompanya, amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, per import 
de 29.948,32 Eur. 
 
SEGON.- Que es notifiqui als interessats aquests acord.  
 
3. APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses  de data 29 de març de 2006, per import de 
42.937,16 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 10/2006  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 29 de març de 2006, per 
import de 42.937,16 EUR, corresponent a la relació de factures núm. 
10/2006 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. APROVACIÓ DECLARACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES 
 
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. 05039 per import de 5.532,84 €. 
- Proposta núm. 05060 per import de 3.354,38 €. 
- Proposta núm. 06009 per import de 2.155,08 €. 

 
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. 05039 per import de 5.532,84 €. 
- Proposta núm. 05060 per import de 3.354,38 €. 
- Proposta núm. 06009 per import de 2.155,08 €. 
 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’ORGT, per seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
5. ACCEPTACIÓ DESIGNACIÓ CARRER RIAL DE MAS FIGUEROLA 
 
Atès que el Centre d’Estudis Canetencs va rebre l’encàrrec el desembre de 
2002 d’estudiar les diferents propostes de ciutadans per anomenar carrers i 
places de la nostra vila que rebia l’equip de govern. 
 
Atès que la trajectòria d’estudi del patrimoni i la història local del Centre 
d’Estudis Canetencs avala les seves propostes envers a la revisió del 
nomenclàtor de la nostra ciutat.  
 
Atès que es va fer l’encàrrec al CEC de nomenar el tram que continua de la Via 
Figuerola, comprès entre el pas subterrani de la C33 fins a la sortida a la 
darrera girgola del polígon industrial, i amb data 5 de gener de 2005 el CEC 
proposa d’acord amb el següent informe: 
 



“Sr. Joaquim Mas Rius 
Benvolgut senyor, 
 
D’acord amb la petició feta pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, ens plau proposar-vos les nominacions per als carrers o vies que ens han 
sol·licitat del futur polígon industrial de Canet de Mar. 
 
Per una qüestió de coherència, aquests carrers haurien d’estar dedicats a 
personalitats relacionades amb activitats industrials i de la construcció. 
 
També, per una qüestió de criteri, creiem que s’hauria de mantenir el nom 
històric de Rial de Mas Figuerola, al tram comprès  entre el pas subterrani de la 
C33 fins a la sortida a la darrera girola del polígon.  (...) 
 
Esperem que aquestes solucions sigui del seu i gust i interès. 
Xavier Mas – President del CEC.” 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la tinència d’alcaldia de cultura i 
comunicació, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Acceptar i ratificar la proposta del nom Rial de Mas Figuerola per 
nomenar el tram que continua de la Via Figuerola, comprès entre el pas 
subterrani de la C33 fins a la sortida a la darrera girgola del polígon industrial. 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde per signar tots els documents que es derivin 
d’aquesta proposta. 
 
6. 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 22.05 
hores de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
 
 
 
 
 
 


