
  

  

ACTA CORRESPONENT A LA  
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 8/2018, 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 27 DE JUNY DE 2018 
 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  
PLN/2018/8  PLE  

  
Dades de la sessió: 

Tipus de convocatòria: Ordinària 
Data: 27 de juny de 2018 
Durada: Des de les 20:15 fins a les 20:50 hores  
Lloc: Sala de Plens  
Presidida per: Marc Mur Bagés 
Secretari: Arturo González Benet  

  
Assistents: 

Càrrec Nom i Cognoms Assisteix 
Alcalde-president: Marc Mur Bagés SI 
Tinents d’Alcalde: Francesc Barbero Escrivà SÍ 
 Josep Solé Rojals SÍ 
 Delfí Castellví Descarrega SI 
Regidors: Norma Pujol Farré SÍ 
 Albert Mani Martínez SÍ 
 Norma Català Ribera SI 
 Josep Pérez Giral SI 
 Lara Bertran López de los Mozos SI 
 Núria Blanch Hernández SI 
Secretari: Arturo González Benet SÍ 
 

Excuses d'assistència presentades: 
1. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat» 

 
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President  
obre la sessió, excusant l’assistència a la sessió del regidor Sr. Francisco Romero.  
 
  

A) PART RESOLUTIVA 
  
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
S’aprova, per UNANIMITAT, l’acta corresponent a la sessió ordinària número 7/2018, 
de 29 de maig de 2018. 
 
  
2.- EXPEDIENT 628/2018. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ DE 
DRETS RECONEGUTS CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS. 
 
Votació: Unanimitat 
  



  

  

Antecedents. 
  
1.- Pels Serveis d’Intervenció-Tresoreria d’aquest Ajuntament s’ha formulat proposta 
d’anul·lació de drets pendents de cobrament d'exercicis tancats.  
  
Fonaments de Dret: 
  
1.- L’article 191 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost de 
cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 
31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local 
els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. 
  
El mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes 
l'últim dia de l'exercici , els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de 
desembre configuraran el romanent de tresoreria de l'Entitat Local. 
  
2.- L’article 95 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, estableix que sense perjudici del 
caràcter dels drets i obligacions de pressupostos tancats , les operacions que els 
afectin hauran de ser instrumentades, autoritzades i justificades amb els mateixos 
requisits exigits per a les operacions aplicades al pressupost corrent. Les operacions 
de l'agrupació de pressupostos tancats seran objecte de comptabilitat independent de 
la referida al pressupost corrent. 
  
3.- L’article 2 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al cobrament 
dels tributs i de les quantitats que com a ingressos de dret públic, tals com a 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, preus públics, i multes i 
sancions pecuniàries, ha de percebre la hisenda de les Entitats Locals ostentarà les 
prerrogatives establertes legalment per a la hisenda de l'Estat, i actuarà, si escau, 
conforme als procediments administratius corresponents. 
  
Considerant que en virtut de tal precepte és aplicable a les Entitats Locals el regulat 
sobre aquest tema per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
respecte als crèdits de caràcter no tributari i el que es disposa en la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, pel que fa a les drets de caràcter tributari. 
  
4.- L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, preveu que 
els deutes tributaris que no hagin pogut fer-se efectives en els respectius procediments 
de recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es 
donaran de baixa en comptes en la quantia procedent, mitjançant la declaració del 
crèdit com incobrable, total o parcial, en tant no es rehabilitin dins del termini de 
prescripció; i que s'extingirà si, vençut el termini de prescripció, no s'hagués rehabilitat. 
  
Considerant que els errors materials, de fet o aritmètics podran rectificar-se, a 
qualsevol moment, pel mateix òrgan o organisme que hagués dictat l'acte o la 
resolució, sempre que no hagués transcorregut el termini de prescripció (art. 220.1 
LGT ). 
  



  

  

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent, 
  
Proposta d’acord: 
  
PRIMER.- Procedir a l'anul·lació i rectificació dels drets pendents de cobrament 
d’exercicis tancats, que es relacionen en document annex al present acord, per un 
import total de 69.721,62 €. 
  
SEGON.- Autoritzar a la Intervenció municipal per realitzar les corresponents 
anotacions comptables a fi d'actualitzar la informació econòmica, així com les 
oportunes rectificacions o anotacions, tant per comprovar la seva veracitat, com per 
modificar, reduir o ampliar les mateixes. 
  
TERCER.- Contra la present Resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de 
reposició davant aquesta Alcaldia, en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà 
a la notificació o publicació de l'acord. 
  
També podrà interposar-se alternativament recurs contenciós-administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós-Administratiu amb seu en Tarragona, en el termini de dos mesos, 
de conformitat amb l'establert en els articles 30 , 114.c) i 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els 
articles 8 , 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. 
  
Tot això, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs 
que estimin oportú. 
 

Annex 
 

Concepte Descripció Exercici Import 

112000 IBI de Naturalesa Rústega 

2014 12,21 € 

2015 17,18 € 

2016 86,28 € 

1130000 IBI de Naturalesa Urbana 

2009 19,58 € 

2010 87,25 € 

2011 146,25 € 

2012 442,17 € 

2013 907,40 € 

2014 1.098,22 € 

2015 18.244,29 € 

2016 18.267,12 € 

1150000 Impost s/Vehicles Tracció Mecànica 

2008 147,00 € 

2009 203,32 € 

2010 252,58 € 

2011 419,21 € 

2012 667,59 € 

2013 900,25 € 

2014 1.339,37 € 



  

  

Concepte Descripció Exercici Import 

2015 1.420,07 € 

2016 1.163,30 € 

1160000 Impost s/Increment Valor Terrenys Urbans 2016 228,20 € 

290000 Impost s/construccions, instal·lacions i obres 2013 36,00 € 

300000 Servei d’Abastament d’Aigua 

2009 23,50 € 

2010 23,50 € 

2011 23,29 € 

2012 93,16 € 

2013 46,58 € 

2014 93,16 € 

2015 116,45 € 

2016 139,74 € 

301000 Servei de Clavegueram 

2009 10,48 € 

2010 10,48 € 

2011 20,96 € 

2012 20,96 € 

2013 31,44 € 

2014 41,92 € 

2015 73,36 € 

2016 3.062,26 € 

302000 Servei de Recollida d’Escombraries 

2009 83,84 € 

2010 83,84 € 

2011 179,42 € 

2012 381,26 € 

2013 672,81 € 

2014 1.031,64 € 

2015 1.211,06 € 

2016 14.886,21 € 

3040000 Cànon de l’Aigua 

2012 125,00 € 

2013 64,36 € 

2014 137,24 € 

2015 174,55 € 

2016 210,06 € 

331000 Entrada vehicles a través de voreres 2016 44,25 € 

391001 Multes 2016 500,00 € 

TOTAL: 69.721,62 € 

 
 
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018, DEL 
TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT PER 
NOUS INGRESSOS I BAIXES PER ANULACIÓ. 
  
Votació: Unanimitat 
 
Antecedents: 



  

  

  
1. Per Providència d’Alcaldia s’ha iniciat un expedient per a l’aprovació d’un expedient 
de modificació de crèdit, del tipus: crèdit extraordinari, finançat per nous ingressos i 
baixes de partides de despesa 
  
2. La Regidoria d’Hisenda ha elaborat la proposa de les partides i els imports que 
s’han de modificar. 
  
3. El secretari interventor han emès informes favorables. 
  
Fonaments de Dret: 
  
1.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
  
2.-  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 
  
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 
  
3.- Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
  
4.- Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes 
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques 
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. 
  
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent, 
  
Proposta d’acord: 
  
1r.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 5/2018, 
que cal finançar  mitjançant  nous ingressos i baixes de partides de despesa, el resum 
del qual es detalla a continuació,  
  

INGRESSOS Inicial Modificacions Definitiu 
CAPÍTOL 1 1.447.907,00 13.090,00 1.460.997,00 
CAPÍTOL 2 35.000,00 0,00 35.000,00 



  

  

INGRESSOS Inicial Modificacions Definitiu 
CAPÍTOL 3 787.415,00 1.500,00 788.915,00 
CAPÍTOL 4 1.702.160,53 1.768,05 1.703.928,58 
CAPÍTOL 5 48.025,00 0,00 48.025,00 
CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 
CAPÍTOL 7 1.766.411,21 0,00 1.766.411,21 
CAPÍTOL 8 195.263,95 0,00 195.263,95 
CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 5.982.182,69 16.358,05 5.998.540,74 

  
DESPESES Inicial Augments Disminucions Definitiu 
CAPÍTOL 1 1.803.068,64 17.474,22 13.219,22 1.807.323,64 
CAPÍTOL 2 1.885.537,44 9.750,00 4.255,00 1.891.032,44 
CAPÍTOL 3 8.785,00 0,00 0,00 8.785,00 
CAPÍTOL 4 246.138,00 2.800,00 4.843,45 244.094,55 
CAPÍTOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPÍTOL 6 1.868.653,61 8.651,50 0,00 1.877.305,11 
CAPÍTOL 7 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 
CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 5.982.182,69 38.675,72 22.317,67 5.998.540,74 

  
2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a la seu electrònica. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   
  
3r.- Aprovat definitivament l’expedient, publicar el corresponent edicte d’aprovació 
definitiva en el BOPT i a la seu electrònica de la corporació. 
  
  

4.- EXPEDIENT NÚMERO: 688/2018. ACORD RELATIU AL MODEL DE CONTROL 
INTERN PER A LA FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA 
FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE FLIX. 
 
Votació: Unanimitat 
 
Antecedents: 
  
1.- La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les 
entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RD 424/2017).  
  



  

  

2.- L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en 
les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents 
de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les 
societats mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, 
funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es 
determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.  
  
3.- El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de 
control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en 
termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.  
  
4.- Per l’Alcaldia, s’ha disposat la formació d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 
del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu cas, del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i 
obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en 
l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de 
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat 
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat. 
  
5.- S’han incorporat a l’expedient informes de Secretaria i Intervenció de Fons. 

  
Fonaments de Dret: 
  
1.- La legislació aplicable, està constituïda bàsicament per les següents normes : 
  

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)  
b) Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  
c) Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del 

control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)  
d) Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional   
e) Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 
2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la 
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

  
2.- L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en 
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia 
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control 
intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de 
les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a 
terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats 
controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a 
això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. 
  



  

  

A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control 
efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de 
l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control 
financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius.  
  
3.- L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en 
l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de 
sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes 
informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents. 
  
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors 
poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels 
serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, 
els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials. 
  
4.- Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat 
Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons 
l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial decret 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local. 

  
5.- En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora 
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient 
susceptible de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de 
valors. 
  
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels 
seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior 
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control 
financer; com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i 
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. 
  
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la 
Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant 
l'exercici del control financer. 
  
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la 
fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per 
actuacions comprovatòries de control financer. 
  
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques 
de mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per 
part de la Intervenció d'aquest Ajuntament. 
  
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució 
de la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme 
l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament 
material derivats de devolucions d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la 
funció interventora plena prèvia.  



  

  

  
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable 
fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de 
produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.  
  
6.- Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, 
que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el 
cas, té per objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i 
dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits 
en què ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al 
reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i 
pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, 
amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en 
cada cas.   

  
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre 
despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix 
que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat 
local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a 
l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici del 
control financer. 
  
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que 
assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les 
actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en 
l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que sigui 
d’aplicació a les entitats locals. 
  
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció 
prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el 
règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el 
mateix que, al marge ja d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.  
  
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a 
comprovar els requisits bàsics següents :  
  

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el 
crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no 
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits 
dels articles 172 i 176 del TRLRHL.  
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són 
executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que 
n’acreditin l’efectivitat.  
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual 
s’ha de comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del 
TRLRHL.  



  

  

S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o 
nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que 
compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  

 
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas 

s’ha de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la 
subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les 
despeses de què es tracti.  

 
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 

determini el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.  A 
aquests efectes, independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es 
consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que 
fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables 
a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que 
comprèn. 

  
7.- En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, 
preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems 
addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests 
extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la no 
discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.  
  
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de 
control que observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un 
expedient sempre podran fer ús de la seva facultat de formular observacions 
complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a 
l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot 
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que 
aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. 
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”. 
  
8.- En base als Informes emesos per la Intervenció i la Secretaria General de l’Entitat, 
la Comissió Informativa ha dictaminat proposta de l’Alcaldia d’adopció d’Acord 
d’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim 
de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres 
previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària. 
  
9.- I igualment, d’acord també amb els mateixos Informes d’Intervenció i de Secretaria 
General de l’Entitat, el dictamen a la proposta compren la substitució de la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents 
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a 
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos. 
  
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament, l’adopció de la següent, 
  



  

  

Proposta d’acord: 
  
1r.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat 
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 
9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, amb efectes igualment d’1 de juliol de 
2018. 

  
2n.- Adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes 
que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte 
dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb efectes d’1 de 
juliol de 2018. 
  
3r.-  Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà 
sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de 
comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret  424/2017, de 28 
d’abril. 

  
4t.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament 
que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol 
de 2018. 
  
 
5.- EXPEDIENT NÚMERO: 716/2018. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX A LA 
MESA D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA (MADE) 
 

Votació: Unanimitat 
  
  
Atès que aquest terme municipal es troba afectat per la central nuclear d’Ascó  o en el 
seu cas que es troba dins de la seva àrea de influencia i tenint en compte de 
l'afectació territorial i tributària de les mateixes; havent-se constituït una MESA 
D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA (MADE) per a la defensa dels 
interessos d'aquests municipis afectats, i en atenció a les prescripcions de l'article 22 
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre de mesures per a la 
modernització del Govern Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de 
la següent, 
  
Proposta d’acord: 
  
1r.- Adherir-se a la MESA D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA (MADE), 
així com als seus acords i estatuts. 
  
2n.- Nomenar com a representant en la mateixa en nom d’aquest Ajuntament al Sr. 
Marc Mur Bages en la seva qualitat d’Alcalde. 
  
3r.- Aprovar la quota ordinària anual que per part de la MADE es gira a l’Ajuntament 



  

  

en concepte de soci adherit. L’esmentada quota es calcularà d’acord als criteris 
acordats per l’òrgan corresponent i confirmats per l’Assemblea General de la MADE. 

  
4t.- Juntament amb el present acord traslladar a MADE el número del compte bancari 
de l'Ajuntament a la qual haurà de girar-se la quota anual en concepte de soci adherit. 
 
  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
  
6.- RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA 
 

Número Data Resum 

2018-0043 28-03-18 Complement salarial mes de març. Guàrdia Municipal 

2018-0044 28-03-18 Pagament bestreta entorn aprenentatge 

2018-0045 04-04-18 
Relació admesos, Tribunal i fixació dia proves places 
Administratius 

2018-0046 04-04-18 Convocatòria Junta de Govern 5 d'abril de 2018 

2018-0047 04-04-18 
Nomenament coordinador seguretat i salut. Avinguda 
Catalunya 

2018-0048 05-04-18 Rectificació errada fixació dia proves places d'Administratiu 

2018-0049 06-04-18 Convocatòria Junta extraordinària urgent 10/2018 

2018-0050 09-04-18 Rectificació acord Junta de Govern de 6 d'abril de 2018 

2018-0051 09-04-18 Contractació per màxima urgència auxiliar administratiu 

2018-0052 09-04-18 Convocatòria Junta de Govern 10 d'abril de 2018 

2018-0053 10-04-18 Aprovació Nòmines mes de març. 

2018-0054 10-04-18 Ordre d'execució edifici c/ Major, 10 

2018-0055 10-04-18 Ordre d'execució edifici c/ Major, 14 

2018-0056 10-04-18 Augment jornada Arquitecte Municipal 

2018-0057 16-04-18 Pagament de la Relació de Factures 6/2018 

2018-0058 16-04-18 
Pagament de la Relació de despeses de Càrrecs electes 
3/2018 

2018-0059 17-04-18 
Delegació Sr. Josep Solé per a reunió Comissió d'Informació i 
Seguiment Tècnic del dia 18/04/2018 a Barcelona. 

2018-0060 18-04-18 Nomenament Mesa Contractació concurs Parada Bar-Mercat 

2018-0061 19-04-18 
Delegació Sr. Josep Solé per substituir al Sr. Alcalde al 
Consell d'Alcaldes del 19/04/18. 

2018-0062 23-04-18 Convocatòria Junta de Govern de 24 d'abril de 2018 

2018-0063 26-04-18 
Convocatòria Junta de Govern 12/2018, pel dia 26/04/2018, a 
les 17 hores 

2018-0064 02-05-18 
Assignació complement salarial Cap Guàrdies Municipals. 
Mes d'abril 

2018-0065 02-05-18 Cessió de crèdit de Profirex a favor de Gedesco. 

2018-0066 03-05-18 Pagament de la Relació de factures 7/2018 

2018-0067 04-05-18 Contractació monitor menjador per substitució dies puntuals. 

2018-0068 07-05-18 Aprovació Pal de disposició de fons i Pla de Tresoreria 2018 



  

  

Número Data Resum 

2018-0069 07-05-18 Convocatòria Ple 6/2018 de 8 de maig de 2018 

2018-0070 14-05-18 
Anulació rebuts fiances de subministrament d'aigua exercici 
2010. 

2018-0071 15-05-18 Rectificació rebuts arbitris municipals 2016 i 2017. 

2018-0072 15-05-18 Pagament relació factures 8/2018 

2018-0073 17-05-18 
Aprovació relació provisional admesos i exclosos proves 
plaça Auxiliar Administratiu 

2018-0074 18-05-18 Condicions de seguretat en el lloc de treball. 

2018-0075 18-05-18 Correcció errada  73/2018 

2018-0076 21-05-18 Inici expedient responsabilitat patrimonial 

2018-0077 21-05-18 Convocatòria Junta de Govern de 22 de maig de 2018 

2018-0078 23-05-18 
Ocupació via pública taules i cadires setembre a desembre 
2017 

2018-0079 25-05-18 
Convocatòria Mesa contractació: "Arranjament piscines", pel 
dia 29/05/2018 

2018-0080 28-05-18 Requeriment acreditació Família Oriol 

2018-0081 29-05-18 
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes pel dia 31 
de maig de 2018, a les 18:00 hores 

2018-0082 29-05-18 Pagament relació de despeses de càrrecs electes 4/2018 

2018-0083 29-05-18 Aprovació nòmines personal mes d'abril. 

2018-0084 29-05-18 Pagament conveni La Cana 

2018-0085 30-05-18 Convocatòria sessió plenària 31 de maig de 2018 

2018-0086 31-05-18 Pe pagament resta aportació anual Flix, GIE 

2018-0087 01-06-18 Complement salarial Guàrdia Municipal 

2018-0088 05-06-18 Pagament de la relació de factures 9/2018 

2018-0089 05-06-18 Pagament relació de factures 10/2018 

2018-0090 07-06-18 
Delegació Alcalde casament per part del Regidor Albert Mani 
Martínez. 

2018-0091 08-06-18 Delegació alcaldia. 

2018-0092 11-06-18 Cessió crèdit 2a certificació obra demolició C/ Gombau, 11 

2018-0093 12-06-18 
Correcció errada al  2018-071 d’anul·lació i rectificació rebuts 
arbitris municipals. 

2018-0094 12-06-18 
Aprovació llista admesos definitius, tribunal i convocatòria 
proves Auxiliar 

2018-0095 13-06-18 Convocatòria Junta de 14 de juny de 2018 

2018-0096 13-06-18 Correcció acord Junta 31 de maig 

2018-0097 15-06-18 Convocatòria Mesa Avinguda Riba-roja 

2018-0098 19-06-18 
Autorització i liquidació taules de bars de gener a abril de 
2018. 

2018-0099 19-06-18 Pagament relació factures 13/2018 

2018-0100 19-06-18 Convocatòria Junta de Govern 20 de juny de 2018 a les 17:30 

2018-0101 20-06-18 Delegació Alcaldia casament Lara Bertran. 

2018-0102 20-06-18 Suspensió límits acústics Sant Joan 



  

  

Número Data Resum 

2018-0103 20-06-18 Suspensió límits acústics Sant Joan 

2018-0104 21-06-18 Contractació estudiant en pràctiques. Conveni Formació Dual. 

2018-0105 24-06-18 Pagament anualitat 2018 AGEDI 

2018-0106 24-06-18 
Pagament subvenció de 855,50 € a Moto Club (caràcter 
excepcional). 

 
 
7.- ALTRES INFORMES 
 
L’alcalde informa dels següents assumptes: 
 

a) Finalització de les obres de l’Avinguda Catalunya, tram entre el carrer Sant 
Jordi i l’Avinguda de la Llum. 

b) Propera posada en  funcionament del Centre de Rehabilitació ubicat a l’antiga 
seu de la Cooperativa Agrícola de Flix. 

c) Estat d’execució de les obres de les piscines. L’alcalde vol fer constar en acta  
que l’Ajuntament demana disculpes als veïns pel retard en l’obertura de les 
piscines, informa que esta sent una obra molt complexa, i espera que les 
mateixes es puguin obrir el més aviat possible. 

d) Programació contractació i execució d’obres aquest 2n semestre del 2018, 
l’alcalde informa que aquest 2n semestre està previst que s’executin les obres 
de la Llei de Barris que estan pendents d’execució 

e) L’alcalde informa que demà es celebra el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, i 
que l’ajuntament penjarà de la seva balconada la bandera, com a cte de suport 
a l’esmentat dia. 

f) L’alcalde informa que el divendres es portarà a terme una actuació de 
tractament contra la mosca negra.  

 
 

C) PRECS I PREGUNTES 
 

Ni pels regidors ni pels veïns se’n formulen 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, 
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, en 
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari 
municipal.   
 

  
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


