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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 

2019 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2019000013 

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 18 d´octubre de 2019 

Hora d’inici: 19:00 h 

Hora de fi: 19:20 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú 

  

 

Han excusat la seva absència: 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Albert Ibáñez González, Regidor 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Adhesió al Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en 

la gestió recaptatòria amb les entitats locals. 

 

Vist el que estableix l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, per a l'efectivitat de la coordinació i l'eficàcia 

administratives, les administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, 

d'una banda, i les entitats locals, d'un altre, hauran en les seves relacions 

recíproques: c) Facilitar a les altres Administracions la informació sobre la pròpia 

gestió que sigui rellevant per a l'adequat desenvolupament per aquestes de les 

seves comeses i d) Prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que 

les altres Administracions puguin necessitar per a l'eficaç compliment de les seves 

tasques. 

 

Vist el Conveni signat entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació 

tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. 
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  

 

Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni subscrit entre l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en 

matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria 

amb les entitats locals que figura a l’expedient. 

 
Segon. Facultar l’Alcalde per la firma del protocol d’adhesió al conveni. 

 

Tercer. Notificar el següent acord a la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies per tal de que el faci arribar al Director del Departament d’Organització, 

Planificació i Relacions Institucionals de la Agència Estatal d’Administració 

Tributaria. 
 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Carles Garriga Gardella, Elena Llongarriu Guillamet, 

Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

2.0.- Elecció dels membres de la mesa electoral en motiu de les eleccions a 

Corts Generals del pròxim dia 10 de novembre de 2019. 

 

Es proposa, prèvia convocatòria, als senyors regidors, a l’elecció dels membres que 

han de formar part de la Mesa Electoral el dia 10 de novembre de 2019, en motiu 

de les Eleccions a Corts Generals del 10-11-2019, en compliment del que 

disposa el Reial Decret 551/2019, de 24 de setembre, de dissolució del Congrés 

dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions. 

A tal efecte s’executarà el programa CONOCE que ha elaborat l’INE amb les bases 

de dades del Padró d’electors del municipi.  

 

S’ha realitzat el sorteig corresponent, elegint els següents càrrecs:  

 

PRESIDENT O PRESIDENTA  

Titular, 1r suplent i 2n. Suplent. 

 

VOCAL 1r. 

Titular, 1r. suplent: i 2n. Suplent. 

 

VOCAL 2n. 

Titular, 1r. Suplent i 2n. Suplent. 

 

 

La relació de càrrecs obtinguts del sorteig consta com a annex a l’expedient. 

 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Carles Garriga Gardella, Elena Llongarriu Guillamet, 

Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

Signat electrònicament, 
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