ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
22 de desembre de 2009
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA
JORDI SALA I DRUGUET
SANTIAGO MARTÍ DIAZ
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MIQUEL MORET I ESPINOSA
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
S’excusa:
FRANCESC MONTES I CASAS

Secretària
Marina Escribano Maspons

A la Casa de la Vila a les 20:00
hores del dia 22 de desembre de 2009,
es van reunir sota la Presidència del
Sr. Alcalde, els regidors que al marge
es relacionen, assistits per la
Secretària, a l’objecte de celebrar
sessió de caràcter Extraordinari, en
primera convocatòria, del ple de
l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència,
es procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA:
1.
APROVACIÓ
EXPEDIENT
DE
DESPESA PLURIANUAL EXERCICI 2010 I
ACORD DEL PLE
2. APROVACIÓ EXPEDIENT D'OPERACIÓ
DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER
FINANÇAMENT PARCIAL D'INVERSIONS
2009
3.
RESOLUCIÓ
AL·LEGACIONS
I
APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
FISCALS 2010
4. APROVACIÓ PRESSUPOST 2010 I
PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT I DE
L'ORGANISME SET- COMUNICACIÓ I
ACORD DEL PLE
5. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L'APROVACIÓ DE LES
ACTUACIONS A INCLOURE EN EL FONS
ESTATAL
PER
L'OCUPACIÓ
I
SOSTENIBILITAT LOCAL
6. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FEDER
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7. ACORD RELATIU A LA RESERVA DE
FACULTAT DE L'AJUNTAMENT EN
ATRIBUCIONS
DELEGADES
A
L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ

Página 2 de 11

1. APROVACIÓ EXPEDIENT DE DESPESA PLURIANUAL EXERCICI 2010 I ACORD
DEL PLE
Examinada la documentació de les següents inversions previstes a executar:
Descripció del projecte

Valoració

Pla actuació al riu Tenes
Casal de joves
Plaça Can Torras
Total :

2.167.244,920.000,240.000,...........................
3.327.244,- €

Tenint en compte el que preveu l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, sobre les despeses de caràcter plurianual,
Vist l’informe emès per l’Àrea Econòmica municipal, i de conformitat al mateix,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
ÚNIC: Adquirir el compromís de despesa plurianual per import de TRES MILIONS
TRES-CENTS VINT-I-SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
(3.327.244,-- euros), a estendre en els exercicis pressupostaris i consignacions
detallats a l’esmentat informe, per a la realització d’aquestes inversions.
L’alcalde explica que es proposa un nou compromís de despesa plurianual en el cas de
dues d’aquestes inversions (Pla d’actuació al riu Tenes, Casal de joves), atès que no
s’han iniciat les accions, i sí es preveu iniciar en el pròxim exercici. La inversió del pla
d’actuació al riu Tenes és superior al que s’havia posat a l’exercici anterior per dos
motius: la subvenció de FEDER concedida, i d’acord amb els criteris amb els que l’ACA
i l’Ajuntament estan treballant per dur a terme les actuacions al riu Tenes. Pel que fa al
casal de joves, i referent a la inversió pressupostada, prop de 800.000€, atès que el
projecte està acabant de ser redactat, però les previsions que sigui ajustada la xifra. La
tercera inversió és nova, per la qual hi ha concedida una subvenció de PUOSC pel
2011. Sembla escaient incloure-la com a inversió en aquest exercici, ja que és quan
començarà el procés participatiu amb els veïns pel disseny d’aquesta plaça. S’estén a
dos anys, preveient que entre 2010 i 2011 es portarà a terme l’execució de l’obra.
El Sr. Brustenga diu que discrepen de l’enfocament que li dóna l’equip de govern i per
això votaran en contra.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 7 vots a favor d’I-ERC i 5 vots en contra
de CIU.
2. APROVACIÓ EXPEDIENT D'OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER
FINANÇAMENT PARCIAL D'INVERSIONS 2009
El pressupost general de l’exercici actual, inclou en les seves previsions, d’un
programa d’inversions, finançades per ingressos ordinaris, subvencions, aportacions de
particulars, i per operació de crèdit.
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Examinat l’estat d’execució de les inversions, fins el dia d’avui, tant de les ja
finalitzades com les que es troben en fase de realització,
Vistos els informes de Serveis Econòmics i d’Intervenció, l’operació es manté dins dels
marges de càrrega financera autoritzats per les disposicions vigents.
Es per això que aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Concertar amb l’entitat SABADELL ATLANTICO, un préstec d’import DOSCENTS VINT-I-TRES MIL EUROS (223.000€) amb les condicions següents:
Tipus interès: Euribor 12 M + 1,10%
Comissió d’obertura : 0,50 %
Termini: 10 anys
L’alcalde explica que disposant ja de la previsió de tancament de les inversions, i com
ja s’havia avançat, s’ha afinat la xifra de préstec que cal concertar. Aquesta finalment
haurà estat de prop d’un milió d’euros, que és inferior al que s’havia previst, però
suficient per a les inversions. Amb tot, es finalitzarà amb un nivell d’endeutament
lleugerament per sobre del 85% i això significa que enguany s’estarà lleugerament per
sota del nivell d’endeutament de l’exercici anterior.
El Sr. Brustenga diu que la xifra és superior al que s’havia dit (de 195.000 a 223.000), i
considera que l’endeutament és molt important i és una situació preocupant. S’ha anat
creixent moltíssim amb comparació amb els anys anteriors, i remarca que només
d’interessos hi haurà una despesa de 10.000€ cada mes. Creuen que s’entra en una
dinàmica perillosa i que no comparteixen.
L’alcalde explica que la xifra final és la que ha resultat de les previsions fetes, i remarca
que s’ha inclòs una actuació de clavegueram a diversos nuclis rurals del Rieral. Explica
que s’està en uns nivells mitjans, i lluny d’haver de demanar autorització. Sobre els
interessos, diu que no és una xifra elevada comparativament amb el pressupost. La
xifra de càrrega financera és molt inferior al que s’ha tingut en altres moments.
S’està fent inversió estant en el marge i sense necessitat de vendre patrimoni, que ho
consideren la millor opció.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 7 vots a favor d’I-ERC i 5 vots en contra
de CIU.

3. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
FISCALS 2010
El punt cau de l’odre del dia de la sessió, atès que no hi ha hagut al·legacions a les
ordenances. Preguntat als grups si tenen coneixement d’alguna al·legació que hagi
pogut entrar, responen que no.
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4. APROVACIÓ PRESSUPOST 2010 I PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT I DE
L'ORGANISME SET- COMUNICACIÓ I ACORD DEL PLE
Vist el projecte de pressupost per al 2010, la documentació de la qual es troba a
l’expedient, i vista la proposta de plantilla de personal laboral i funcionari de
l’Ajuntament i organisme autònom SET Comunicació,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el pressupost General de l’Entitat i els seus organismes autònoms pel
2010, amb el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT
1.1 Ingressos
Capítol I .- Impostos directes
Capítol II .- Impostos indirectes
Capítol III .- Taxes i altres ingressos
Capítol IV .- Transferències corrents
Capítol V .- Ingressos patrimonials
Capítol VI .- Alineació inversions reals
Capítol VII.- Transferència de capital
Capítol IX.- Passius financers
TOTAL:

2.724.870,00
130.000,00
1.332.905,00
1.953.692,00
48.500,00
474.000,00
2.059.715,00
998.315,00
9.721.997,00 €

TOTAL:

2.898.987,00
2.075.441,00
119.307,00
201.608,00
3.716.470,00
710.184,00
9.721.997,00 €

1.2 Despeses
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I.- Despeses de personal
II.- Despeses en bens corrents i serveis
III.- Despeses financeres
IV.- Transferències corrents
VI.- Inversions reals
IX.- Passius financers

SET-COMUNICACIÓ
Ingressos:
Capítol III.- Taxes i altres ingressos
Capítol IV.- Transferències corrents

28.000,00
63.000,00

TOTAL INGRESSOS

91.000,00

Despeses:
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Capítol I.- Despeses de personal
60.879,00
Capítol II.- Despeses bens corrents i serv.
11.521,00
Capítol III.- Despeses financeres
100,00
Capítol VI.- Inversions reals
18.500,00
__________________________________
TOTAL DESPESES
91.000,00

RESUM
AJUNTAMENT
CANAL SET
TOTAL
GENERAL

9.721.997,00
91.000,00

9.812.997,00

Segon.- Aprovar la Plantilla Orgànica Municipal, d’acord amb el detall que consta a
l’expedient que se sotmet al Ple i que conté la relació de personal funcionari i de
personal laboral i que s’annexa a aquest acord.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost i la Plantilla per un termini de quinze dies
hàbils, previ anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, tot fent saber que si
en aquest termini no es produeixen reclamacions es consideraran definitivament
aprovats sense necessitat d’un nou acord.

ANNEX: PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT / ANY
2010

Personal Funcionari
...................................
1.- Amb habilitació de caràcter nacional
1.1.
Secretari-Interventor
2.- Escala d´Administració general
2.1.
Tècnic Adminis. Gral.
2.2
Cap Serveis Econòmics
2.3
Subescala Administrativa
2.4
Subescala Auxiliar
3.Escala d´Administració especial
3.1. Subescala tècnica
3.1.1. Enginyer
3.1.2. Arquitecte 55%
3.1.3 Aparellador 82,86 %
3.1.4 Delineant
3.2. Subescala de serveis especials
3.2.1 Sergent Policia local
3.2.2 Caporal Policia municipal

GRUP

PERFIL
PLACES VACANTS LINGÜÍSTIC

A1

1

C

A2
C1
C1
C2

1
1
4
2

C
C
C
2 C

A1
A1
A2
C1

1
1
1
1

1 C
C
C
B

C1
C1

1
1

B
B
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3.2.3 Policia municipal
Personal laboral
..............................

C2

11

B

Auxiliar Administrativa
Psicòleg ( 71,43 % jornada )
Bibliotecari ( 57,15 % jornada )

C2
A1
C2
E(agrupacions
prof.)
E(agrupacions
prof.)
E(agrupacions
prof.)

4
1
1

C
C
C

2

A elemental

3

A elemental

2

A bàsic

A2
C2
C2
C2
E(agrupacions
prof.)
E(agrupacions
prof.)

1
1
2
2

C
A bàsic
A bàsic
1 A bàsic

7

A bàsic

2

A elemental

A2
A2
C2
E(agrupacions
Manobres ( Pla d´ocupació )
prof.)
E(agrupacions
Netejadora familiar (Pla d’ocupació) (50%) prof.)
Dinamitzador d'agricultura ecològica (Pla
Oc. 50%)
A2
Arquitecte
A1
Tècnic Medi ambient
A2
Enginyer tècnic
A2
Treballadora Social
A2
E(agrupacions
prof.)
Treballadora familiar (71,45 % jornada )
Conserge inst.esportives (Camp de
E(agrupacions
Futbol)
prof.)
Mestres (Escola Bressol)
A2
Educadors Escola Bressol
C1
Aux.Educadors ( Escola Bressol )
C2
Ajudants Set Comunicació (*)
A2
2.- Jornada compl.
1.- 28,60 % jornada
Auxiliar adm.centraleta Policia local
C2
Tècnic d'esports (50% jornada)
A2
Agent d'ocup. I desenvol.local (AODL)
A2
Dinamitzador juvenil (50% jornada) Pla
d'ocup
A2

1
1
1

C
C
A elemental

2

A bàsic

2

A bàsic

1
1
1
1
1

C
C
C
C
C

1

A elemental

1
4
13
5
3

A elemental
1 C
5 C
C
C

Conserge escoles
Vigilants poliesportiu
Dones de neteja (*)
(*)1.-62,14 % jornada (R. Gómez)
1.-54,29 % jornada (E. Aguiar)
Tècnic serveis joventut
Oficial 1ª manteniment
Oficial 1ª (A.Payá / J.Bassa)
Oficial 2ª (J. Martín)
Peó
Conserges Centre Cívic “la fàbrica “ (*)
(*) 1.- Jornada compl.
1.- 57,15% jornada
Educadora Social
Dinamitzador cultural (74,29%)
Encarregat brigada d’obres

2
1
1

2 C
C
C

1

C
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Educador ambiental
Director recursos humans (50 % jornada )
Tècnic de comunicació ( 50% jornada )
Tècnic educador ( 50 % jornada )
Sots-Inspector Policia Local

A2
A1
A2
A2
A2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

C
C
C
C
C

L’alcalde explica els trets més significatius del pressupost. En general no s’amplien ni
creen nous serveis, únicament s’amplia la despesa en l’àmbit de l’acció social i
l’educació, aquesta darrera per al funcionament tot l’any de l’escola bressol del Rieral.
És voluntat del govern no suprimir cap servei ni reduir cap lloc de treball. Cal que la
despesa sigui optimitzada, i per això hi ha partides que tenen una reducció, en quasi
totes les àrees, en allò que són despeses que varien en funció de la capacitat de gestió
i estalvi, per tant són reduïbles. D’altra banda es farà el treball per aconseguir el màxim
de recursos externs a partir de subvencions. El resultat és un pressupost equilibrat amb
un lleuger estalvi net. Per les inversions està previst finançar-les en la major part amb
subvencions aconseguides, part amb préstec, amb aportacions dels veïns, o si fos
necessari, amb l’alienació d’alguna parcel·la. Els recursos i despeses ordinàries són
xifres similars a com finalment es tancarà l’any, i la càrrega financera lleugerament
inferior a l’any passat. Pel que fa a ingressos, és aproximadament el mateix programa
d’ingressos, és una previsió semblant. Apareixen però, quatre partides noves: per la
taxa d’operadors de telefonia mòbil; per lloguer d’espai públic per instal·lació d’antenes
de telefonia i així millorar cobertura a tot el municipi; els ingressos per venda d’energia
elèctrica (de l’estació d’energia solar fotovoltaica), i pel FEOSL, pel qual el 20% de
recursos es poden destinar a despeses d’acció social i educació.
Destaca inversions com l’abastament d’aigua potable i clavegueram per nuclis rurals; i
els equipaments que constitueixen les partides més importants i que emanen de la
despesa plurianual aprovada. També inversions en barris, i més significativament la
plaça central del Rieral. En total unes 27 inversions, que assoleixen un import de 3,7
milions d’euros aproximadament. A banda s’està treballant en les inversions a incloure
al FEOSL.
Sobre la plantilla de personal, s’hi inclouen els plans ocupacionals i alguna
regularització. També s’ha adequat els grups i classificacions.
I finalment, sobre el pressupost de SET Comunicació, la reducció de l’ajuntament és
significativa, ja que s’ha aconseguit subvenció que sembla factible que tornin a ser
concedides el proper any. També en l’organisme autònom s’ha fixat l’objectiu d’estalvi.
El Sr. Brustenga diu que el consideren un pressupost irreal. Respecte els ingressos
consideren que hi ha una expectativa de creixement de l’IAE que no és real, és massa
elevada. També es preveu incrementar llicències urbanístiques, cosa que no creuen
que s’ajusti a la realitat actual. Pel que fa a les despeses, també els costen de creure,
ja que s’han retallat partides que consideren que seran superiors. Apunta algunes
despeses que no lliguen l com les de personal de biblioteca, que disminueix el sou però
augmenta la partida per despeses de seguretat social. Sobre el material d’oficina es
preveu gastar menys quan hi ha més personal que al 2009. Sobre despeses de
formació, es redueix a la meitat, quan consideren que cal fomentar la formació del
personal. I destaca dos elements: d’una banda, ha desaparegut la partida de redacció
del POUM, amb la qual cosa indica que l’equip de govern no té la intenció de fer-lo
enguany, i d’altra banda, sembla que s’ha renunciat a fer la PAC, ja que no hi ha la
partida.
El regidor demana a l’alcalde que doni les instruccions perquè tots els regidors puguin
tenir un joc de l’expedient dels pressupostos, perquè considera que no tots els regidors
han tingut el mateix accés a la documentació del ple.

Página 8 de 11

L’alcalde diu que tots els regidors han tingut el mateix tracte, el criteri seguit fins ara és
un joc per cada grup municipal. I diu que en el futur es mirarà la manera de passar
aquesta documentació.
Sobre les ingressos i despeses, diu que les previsions es fan d’acord amb el que s’ha
observat en el passat, a tancament de l’exercici. Sobre la PAC, explica que es segueix
amb converses entre ajuntament i Agència de Residus, i que hi ha partides relatives a
la planta en pressupostos anteriors. En referència al POUM, efectivament no es preveu
reprendre els treballs de redacció en aquest moment, pels motius que ja s’han donat a
conèixer: cal veure resolució de les al·legacions i concreció definitiva del Pla Territorial i
com afecta al municipi i a la Vall del Tenes; la situació de crisi econòmica i les
actuacions sobre el riu. Cal un nou planejament, però la crisi ha frenat la pressió
immobiliària i de desenvolupament en aquests moments. Sobre el riu, sembla que
entre l’ACA i l’Ajuntament s’ha pres una decisió, finalment, però que ha d’anar seguint
el seu curs, i no es vol accelerar, per aquest i pels altres factors.
Responent al regidor Brustenga, sobre la telefonia i el material, veient l’estalvi fet
enguany, en part perquè hi ha hagut una política d’austeritat i al treball fet per
aconseguir els millors preus de proveïdors. Respecte el personal de la biblioteca, el
càlcul s’ha fet a partir de les nòmines. Estan d’acord amb que cal fomentar la formació,
i s’ha reduït perquè cada any s’ha estalviat en aquesta partida, segurament se’n fa
menys del que caldria, però també cal dir que una part important de la formació és
gratuïta i d’altra es fa al propi ajuntament.
El Sr. Brustenga diu sobre la formació que deu ser molt econòmica si a data d’avui tan
sols s’han gastat 700€.
L’alcalde diu que hi ha un compromís per la formació, i que si cal ampliar la partida es
farà.
Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 7 vots a favor d’I-ERC i 5 vots en contra
de CIU.

5. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'APROVACIÓ DE LES
ACTUACIONS A INCLOURE EN EL FONS ESTATAL PER L'OCUPACIÓ I
SOSTENIBILITAT LOCAL
El Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea el Fons Estatal per
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), preveu una inversió econòmica pública en
l’àmbit local amb una doble finalitat, incrementar la inversió pública en l’àmbit local a
través de finançament d’actuacions generadores d’ocupació en obres de nova
planificació i execució immediata de competència municipal, i d’altra banda per tal de
contribuir a la sostenibilitat social mitjançant el finançament de despesa corrent de
competència municipal.
L’article 52.2 o) del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
disposa que és competència del Ple l’aprovació de projectes d’obres i serveis que
encara no estiguin previstos als pressupostos, independentment del seu import.
Atès que entre la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de recursos del
Fons hi figura la certificació de l’acord de l’òrgan competent en què s’aprovi la
realització del projecte.
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Atès que els terminis establerts per a la tramitació del FEIL són ajustats i que per
aquest mateix motiu interessa la màxima agilitat per tal de poder aprovar les actuacions
a incloure al FEIL quan aquestes estiguin definides,
Atès que l’article 52.4 del text Refós de la Llei Municipal esmentada preveu que el Ple
pugui delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació dels projectes d’obres
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Delegar en la Junta de Govern Local la facultat d’aprovar les actuacions a
incloure a la sol·licitud per concórrer al Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local.

S’aprova per unanimitat.

6. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FEDER
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, té atorgat cofinançament FEDER
per al període 2007-2010, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos), concedit per mitjà
de la Resolució GAP/2529/2009, per a l’operació “Condicionament hidràulic i ambiental
del riu Tenes”
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Acceptar la subvenció concedida a Santa Eulàlia de Ronçana, per a l’operació
“Condicionament hidràulic i ambiental del riu Tenes” inclosa en el Programa Operatiu
FEDER, tram local per import d’1.083.621,64 euros.
S’aprova per unanimitat.
8. ACORD RELATIU A LA RESERVA DE FACULTAT DE L'AJUNTAMENT EN
ATRIBUCIONS DELEGADES A L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels
quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal que dites
facultats es podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui integrat el
Municipi.
També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu fórmules de col·laboració entre
Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals.
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A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest
Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de
funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos.
L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser
delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la
possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos de dret
públic municipals es duguin a terme pels serveis municipals i s’aprovin pels òrgans de
l’ajuntament competents, ateses les facultats que reserva a l’Administració delegant
l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Per tal de millorar l’eficiència de la col·laboració inter-administrativa i limitar els costos
indirectes derivats del compliment d’obligacions formals dels ciutadans,
es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.– Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat a
aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats
d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la
facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació,
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Segon.– El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
escaients.

S’aprova per unanimitat.

L’alcalde, abans d’aixecar la sessió, comparteix unes paraules per la mort del Sr.
Tomás Belanche, que va ser guardonat amb la creu de Santa Eulàlia, i fa un
reconeixement públic de la tasca feta al municipi pel Sr. Belanche.

I a les nou i cinc del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i
jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Marina Escribano Maspons
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