AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 10/2017,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 30 DE NOVEMBRE DE 2017
Expedient núm.:
PLN/2017/10

Òrgan colꞏlegiat:
PLE

Dades de la sessió:
Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari:
Assistents:
Càrrec
Alcalde-president:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Ordinària
30 de novembre de 2017
Des de les 20:00 fins a les 20:20 hores
Sala de Plens
Marc Mur Bagés
Arturo González Benet

Nom i Cognoms
Marc Mur Bagés
Francesc Barbero Escrivà
Delfí Castellví Descarrega
Josep Solé Rojals
Norma Pujol Farré
Albert Mani Martínez
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Arturo González Benet

Assisteix
SI
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Núria Blanch Hernández: «Impossibilitat»
2. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
3. Lara Bertran López de los Mozos: «Impossibilitat»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President
en funcions, obre la sessió, excusant l’assistència a la sessió, dels regidors/es, Núria
Blanch, Francisco Romero i Lara Bertran. A continuació es tracta dels assumptes
inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
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Acta núm.: 7/2010, corresponent a la sessió ordinària de 19 de setembre de
2017.
Acta núm.: 8/2017, corresponent a la sessió extraordinària de 24 d'octubre de
2017.
Acta núm.: 9/2017, corresponent a la sessió extraordinària de 23 de novembre
de 2017.

No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT
DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 8 VOTS A FAVOR, de
conformitat amb l’establert en l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de novembre).
2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017, DEL
TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER NOUS INGRESSOS I BAIXES
DE PARTIDES DE DESPESA
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1. Per Providència d’Alcaldia s’ha iniciat un expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant 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 i l'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 anulꞏlacions 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.
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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 número 3/2017, que cal finançar
mitjançant nous ingressos recaptats i baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació, el resum del qual es detalla a continuació,
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.
INGRESSOS

Inicial

Modificacions

Definitiu

CAPITOL 1

1.738.302,00

0,00

1.738.302,00

CAPITOL 2

47.978,63

0,00

47.978,63

CAPITOL 3

835.180,00

0,00

835.180,00

CAPITOL 4

1.980.826,07

0,00

1.980.826,07

CAPITOL 5

48.025,00

0,00

48.025,00

CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 7

498.223,35

116.088,22

614.311,57

CAPÍTOL 8

29.153,74

0,00

29.153,74

CAPITOL 9

0,00

0,00

0,00

5.177.688,79

116.088,22

5.293.777,01

TOTAL
DESPESES

inicial

Augments

Disminucions

Definitiu

CAPITOL 1

1.820.269,45

0,00

0,00

1.820.269,45

CAPITOL 2

1.983.274,16

0,00

0,00

1.983.274,16

CAPITOL 3

10.391,36

0,00

0,00

10.391,36

CAPITOL 4

274.008,00

0,00

0,00

274.008,00
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DESPESES

inicial

Augments

Disminucions

Definitiu

CAPITOL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 6

919.745,82

160.649,89

44.561,67

1.035.834,04

CAPITOL 7

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 9

0,00

0,00

0,00

0,00

5.177.688,79

160.649,89

44.561,67

5.293.777,01

TOTAL

3.- EXPEDIENT NÚMERO: 446/2017. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES
REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA
DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L'ESTALVI EN EL CONSUM D'ENERGIA DELS
HABITATGES INCLOSOS EN PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA
COLÒNIA FÀBRICA I ELS COMELLARETS – LES CASETES.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix, en el marc del Projecte d’Intervenció Integral de la Colònia
Fàbrica i els Comellarets – les Casetes, va considerar convenient establir un marc
general de les condicions per regular l’atorgament de subvencions destinades a la
millora de l'eficiència energètica i l'estalvi d'energia en els habitatges inclosos en
l'àmbit territorial inclòs en el Projecte d'Intervenció.
2.- Conseqüència de l’anterior, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 19 de
setembre de 2017, va aprovar, amb caràcter inicial les Bases reguladores de
l’atorgament de subvencions per a la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi en el
consum d’energia dels habitatges inclosos en el Projecte d’Intervenció Integral de la
Colònia Fàbrica i els Comellarets – les Casetes.
3.- Les esmentades Bases s’han sotmès a informació pública, mitjançant la inserció
dels corresponents edictes al tauler d’edictes de la Corporació, a la pàgina web de
l’Ajuntament i al BOPT núm.: 195, de 9 d’octubre de 2017.
4.- Finalitzat el termini d’informació pública, s’ha presentat pel Tècnic de la Llei de
Barris una alꞏlegació consistent en allargar els terminis establerts en les bases 6a i 9a,
pel que fa als terminis de solꞏlicitud i de justificació dels ajuts, de 31 de desembre de
2017 a 31 de gener de 2018 i de 31 de desembre de 2017 a 31 de març de 2018,
respectivament, per tal que aquelles persones que realitzin les actuacions al final de
l’exercici 2017, tinguin temps de demanar i justificar, en el seu cas, l’ajut.
5.- Aquest Ajuntament considera adequada l’alꞏlegació presentada i entén que es pot
procedir a les modificacions proposades.
Fonaments de Dret:
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1.- Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.- Article 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
4.- Articles 118 a 129 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Acceptar l’alꞏlegació presentada pel Sr. Jordi Rofes Cases, en el sentit d’ampliar
els terminis establerts en les Bases 6a i 9a, pel que fa als terminis de solꞏlicitud i de
justificació dels ajuts; el termini de solꞏlicitud passa del 31 de desembre de 2017 al 31
de gener de 2018 i el termini de justificació dels ajuts passa del 31 de desembre de
2017 al 31 de març de 2018.
2n.- Aprovar amb caràcter definitiu les Bases reguladores de l’atorgament de
subvencions per a la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi en el consum d’energia
dels habitatges inclosos en el Projecte d’Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica i els
Comellarets – les Casetes, incorporant l’alꞏlegació presentada, que figuren com a
annex al present acord.
3r.- Publicar íntegrament les esmentades bases en el BOPT, i publicar una referència
de les mateixes en el DOGC, tot això, de conformitat amb l’establert en l’article 124.2
del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, i en la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes
oportuns.
4t.- Fer la màxima difusió dels presents Bases.
Annex
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA
DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L'ESTALVI EN EL CONSUM D'ENERGIA DELS
HABITATGES INCLOSOS EN EL PLA DE BARRIS
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de les presents Bases és establir el marc general de les condicions per regular
l’atorgament de subvencions destinades a la millora de l'eficiència energètica i l'estalvi
d'energia en els habitatges inclosos en l'àmbit del Projecte d'Intervenció Integral de la Colònia
Fàbrica, els Comellarets i les Casetes, que es trobin inclosos el alguns dels supòsits esmentats
en la base segona.
SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ.
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2.1. Seran subvencionables aquelles actuacions dels habitatges que es trobin inclosos dins
l'àmbit del Projecte d'Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica, els Comellarets i les Casetes, el
detall dels carrers del qual es troba a l'Annex 1.
2.2. Els edificis han de tenir una antiguitat superior als 20 anys.
2.3. Les subvencions que es concediran ho seran per fomentar la substitució de tancaments
vells (finestres, portes-vidrieres, claraboies, etc. ...) per altres de noves, amb més aïllament
tèrmic.
TERCERA. DESTINATARIS
Els ajuts i subvencions s’atorgaran exclusivament als propietaris d’immobles que ho solꞏlicitin.
Aquest immoble haurà d’estar destinat a habitatge, i queden exclosos els edificis que
estiguin destinats a l’exercici d’altres activitats que no sigui aquesta, si bé poden existir als
baixos altres activitats sempre i quan hi hagi també habitatge.
Els solꞏlicitants que siguin deutors de la Hisenda Municipal per qualsevol concepte, no
poden acollir-se als beneficis d’aquestes bases.
QUARTA. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
La dotació pressupostària per atendre els ajuts regulats en aquestes bases es troba en la
partida pressupostària: 2017-1522.7800007, “Ajuts millores tancaments habitatges (LLEI
BARRIS)”, amb una dotació econòmica de 20.000 €.
En el supòsit que el nombre de solꞏlicituds excedís de les disponibilitats econòmiques existents,
s’atendran les solꞏlicituds presentades fins l’acabament dels fons existents a la partida
pressupostària, per l’ordre de presentació en el Registre d’Entrada, sempre que reuneixin tots
els requisits.
CINQUENA. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS.
L'import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros per habitatge.
La quantia màxima de les subvencions per habitatge no pot superar el 60% del cost
subvencionable de l'actuació.
SISENA. SOLꞏLICITUD.
Les solꞏlicituds, segons el model que es facilitarà a l’Ajuntament, es presentaran al Registre
General, situat a les oficines municipals del carrer Major, núm. 18 de Flix, en el moment de
solꞏlicitar la llicència municipal d’obres. També es podran presentar amb posterioritat a la
presentació de la solꞏlicitud de llicència d’obres i sempre abans a la data de finalització de les
mateixes. Les solꞏlicituds es podran presentar fins el 31 de gener de 2018.
També es podrà presentar la solꞏlicitud, per qualsevol dels mitjans reconeguts per la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SETENA. TRAMITACIÓ.
Un cop presentada la solꞏlicitud de llicència d’obres, la mateixa serà informada pels Serveis
Tècnics Municipals, que amb independència del contingut de l’informe referit a la solꞏlicitud de
llicència, faran, si s’escau, una proposta quantificada de la subvenció a atorgar, d’acord amb la
documentació presentada pel peticionari, l’expedient serà resolt per la Junta de Govern local de
l’Ajuntament, la qual acordarà l’atorgament de les llicències i subvencions a què es refereixen
aquestes bases. L’esmentat acord es notificarà al peticionari per tal que pugui començar es
treballs. Les obres autoritzades s’hauran d’iniciar i finalitzar dintre del termini indicat a la
llicència d’obres concedida.
En el cas que les peticions d’ajuts es presentin amb posterioritat a la concessió de la llicència
d’obres, els Serveis Tècnics Municipals, faran la proposta quantificada de la subvenció a
atorgar, d’acord amb la documentació presentada pel peticionari, l’expedient serà resolt per la
Junta de Govern local de l’Ajuntament
VUITENA. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.
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Els beneficiaris dels ajuts regulats en les presents bases es comprometen a respectar i
complir la normativa urbanística en l’execució de les obres objecte de la subvenció, així com les
indicacions que l’Ajuntament pugui fer per a una millor execució dels treballs a través dels
Serveis Tècnics Municipals.
NOVENA. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Per poder accedir a aquesta subvenció les obres s'han de finalitzar, com a màxim, el 31 de
març de 2018.
DESENA. JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT.
10.1. Acabats els treballs, l’interessat presentarà l’imprès que facilitarà l’Ajuntament, juntament,
amb els originals de les factures corresponents a les actuacions realitzades per tal de solꞏlicitar
la inspecció dels Serveis Tècnics Municipals i el pagament de la subvenció corresponent. A
aquest efecte l’Ajuntament inspeccionarà la realització efectiva dels treballs.
10.2. Informat l’expedient, la Junta de Govern resoldrà d’acord amb l’informe realitzat pels
Serveis Tècnics i la Secretaria de l’Ajuntament. L’acord de pagament de la subvenció podrà
revocar parcialment els imports concedits inicialment, en el cas que es justifiquin
documentalment despeses inferiors a les establertes en la documentació inicial.
ONZENA. COMPATIBILITAT DELS AJUTS.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts que es puguin obtenir de les diferents
administracions públiques, sempre i quan la suma dels ajuts obtinguts no superi el cost total de
l'obra.
DOTZENA. LIMITACIONS.
Els immobles beneficiaris de les subvencions regulades per les presents bases, no podran
acollir-se a una nova subvenció pel mateix concepte durant el període de 15 anys.
TRETZENA. REVOCACIÓ.
13.1. L’Ajuntament de Flix podrà revocar la subvenció concedida per incompliment de qualsevol
de les obligacions que li corresponen d’acord amb la legislació general, aquestes bases i l’acte
d’atorgament de la subvenció. La realització d’irregularitats urbanístiques comportarà la pèrdua
del dret a percebre aquestes ajudes, sense perjudici d’altres responsabilitats que es puguin
reclamar al responsable.
13.2. L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de deu dies,
durant els quals el beneficiari podrà alꞏlegar i presentar els documents i les justificacions que
consideri pertinents, i, únicament quan la revocació obeeixi a motius d’oportunitat o de canvi de
criteri, pot comportar, si és el cas, el deure d’indemnitzar al beneficiari pels danys i perjudicis
eventualment causats.
CATORZENA. REVISIÓ.
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la
concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el
seu contingut i condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en els supòsits
següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
b) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de
l’actuació, en els termes i dins del termini que s’indiquen en aquestes bases.
QUINZENA. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ SATISFETA
15.1. El beneficiari de la subvenció estarà obligat a procedir al reintegrament de les quantitats
indegudament percebudes, juntament amb l’exigència de l’interès de demora corresponent, des
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del moment del pagament de la subvenció, en els casos previstos per les presents bases i a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
15.2. A aquest efecte, l’Ajuntament notificarà al beneficiari l’oportuna resolució acordant el
reintegrament, fent alhora, l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes
des de la recepció de la notificació sense haver reintegrat les quantitats reclamades, es
procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en els terminis i la
forma que preveu el Reglament General de Recaptació i l’altra normativa aplicable.
SETZENA. INFORMACIÓ ADDICIONAL
L’Ajuntament de Flix es reserva el dret de demanar informació i documentació complementària
no prevista en aquestes Bases, així com, i d’acord amb la normativa legal vigent, de revocar,
modificar o anulꞏlar les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les condicions
que motivaren el seu atorgament.
DISSETENA.- RÈGIM JURÍDIC.
Seran d’aplicació supletòria a les subvencions concedides per aquestes bases,
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, (articulat bàsic).
b) Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, (articles 118 i següents).
c) La resta de normativa legal vigent que sigui d’aplicació
DIVUITENA. RÈGIM DE RECURSOS.
Contra els acords i les resolucions de concessió i desestimació de subvencions i ajuts, els
beneficiaris/peticionaris podran interposar potestativament Recurs de Reposició davant de
l’òrgan que hagi resolt la solꞏlicitud, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de
la seva notificació o directament Recurs Contenciós Administratiu davant Administrativa del
Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la notificació.
Annex 1.
Carrers inclosos dins l'àmbit del Pla de Barris
COLÒNIA FÀBRICA
 C/ 19 de juliol
 Ctra. de Riba-roja
 C/ Alberto Quintana
 C/ Dr. Stroof
 Avinguda de Francesc Ripoll
 C/ E. Scheef
 Avinguda de Flix
 C/ Molí (del num 41 i del 26 al final)
 Avinguda de Riba-roja
 C/ Passeig Nou
 Avinguda dels xops
 Plaça Dr. Müller
 C/ Carlos Pistor
 C/ Plienninger
 Passeig Nou
CASETES
 Avinguda de Barcelona (fins el num 23 i 28)
 Passatge de la Indústria
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C/ Bons Aires
Passeig Sant Tomàs
C/ Grup Castell Vell
Passatge Comerç
C/ La Pau
C/ Santa Eulàlia
C/ Nord
Travessera Sant Tomàs
C/ Pau Casals
Avinguda de la Colònia

COMELLARETS
 C/ Comellarets
 C/ Salvador Espriu
 C/ Enric Granados
 C/ Llevant
 C/ Escoles (del 44 i del 47 al final)
 C/ Pere Quart
 C/ Mirador

4.- EXPEDIENT NÚMERO: 542/2017. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE
COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A
L’EXERCICI D’ACTIVITAT PRIVADA
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vista la solꞏlicitud del personal laboral d’aquest Ajuntament, el Sr. Diego Ramirez
Macías, Arquitecte Tècnic Municipal, en la qual demana que li sigui concedida la
compatibilitat per a la realització de l’activitat en el sector privat consistent en l'exercici
de la seva professió com a Arquitecte Tècnic, en horari compatible amb el que
desenvolupa a l'Ajuntament de Flix.
__
Vist que el desenvolupament d’aquest treball en el sector privat en cap cas suposarà
un perjudici per a la imparcialitat i independència del treballador i en la correcta
execució de les feines que són pròpies del seu lloc de treball.
Considerant allò disposat als articles 12 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r.- Estimar la solꞏlicitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal que el
personal laboral d’aquest Ajuntament, el Sr. Diego Ramirez Macía, Arquitecte Tècnic
municipal, pugui exercir la seva professió amb caràcter privat, amb efectes des del dia
de la present sessió plenària.
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2n.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per als
treballs ressenyats, per la qual cosa un cop cessi les activitats el beneficiari haurà de
comunicar-ho al Servei de Personal.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat significant els recursos que procedeixen
contra el mateix al efectes que siguin oportuns.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
5.- INFORME DE DECRETS D'ALCALDIA
Es dona compte dels següents Decrets d'Alcaldia:
Decret

Data

Resum
Delegació de funcions d’Alcaldia en el 1r Tinen d’Alcalde, Sr.
Francesc Barbero
Decret convocatòria Ple del 19 de setembre de 2017
Decret correcció errada en Decret de convocatòria Ple del 19 de
setembre de 2017
DECRET PAGAMENT 50% FRA. DOSATRONIC, TREBALLS
PAVELLÓ
Aprovació informe tècnic accessos Castell Nou

DECRET 2017-0121

15-09-07

DECRET 2017-0122

18-09-17

DECRET 2017-0123

19-09-17

DECRET 2017-0124

19-09-17

DECRET 2017-0125

19-09-17

DECRET 2017-0126

22-09-17

DECRET 2017-0127

22-09-17

DECRET 2017-0128

22-09-17

Decret sol.licitud subvenció Programa Garantia Juvenil.
Convocatòria Junta de Govern 20/2017 de 22 de setembre de
2017
Decret de pagament conveni Agrupació Sardanista 2017

DECRET 2017-0129

22-09-17

DECRET PAGAMENT RESTA CONVENI UNIO SOCIAL

DECRET 2017-0130

28-09-17

Decret pagament conveni Institut

DECRET 2017-0131

28-09-17

Decret autorització Festa Popular

DECRET 2017-0132

29-09-17

Decret pagament subvenció Moto Club Flix

DECRET 2017-0133

02-10-17

Decret d'adhesió a l'aturada general

DECRET 2017-0134

04-10-17

Convocatòria Junta de Govern de 5 d'octubre de 2017

DECRET 2017-0135

06-10-17

Decret pagament Relació Despeses Càrrecs Electes 12/2017

DECRET 2017-0136

06-10-17

Decret pagament Relació factures núm. 20

DECRET 2017-0137

11-10-17

DECRET 2017-0138

11-10-17

DECRET 2017-0139

16-10-17

DECRET 2017-0140

23-10-17

Decret relatiu al 12 d'octubre
Decret admesos i exclosos provisional Borsa treball Escola
Bressol
Ordre d'execució urbanística l'edifici situat a Bassa les Clotxes,
11,
Convocatòria Ple extraordinari 24/10/2017

DECRET 2017-0141

23-10-17

Decret convocatòria Junta de Govern 23/2017

DECRET 2017-0142

23-10-17

Decret correcció errada Junta de Govern

DECRET 2017-0143

24-10-17

Decret de pagament Relacio Factures 21/17

DECRET 2017-0144

24-10-17

Decret pagament Relacio Despeses Carrecs electes 13/17
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Decret

Data

Resum

DECRET 2017-0145

26-10-17

Aprovació Cost efectiu dels serveis 2016

DECRET 2017-0146

26-10-17

Decret liquidació llicència obres

DECRET 2017-0147

26-10-17

Decret correcció errada Junta de Govern

DECRET 2017-0148

06-11-17

Decret relació admesos definitius borsa Escola Bressol

DECRET 2017-0149

06-11-17

Decret pagament diversos convenis

DECRET 2017-0150

08-11-17

Establiment serveis mínims vaga del dia 8 de novembre

DECRET 2017-0151

08-11-17

Decret convocatòria Junta de Govern de 9 de novembre

DECRET 2017-0152

17-11-17

DECRET 2017-0153

21-11-17

DECRET 2017-0154

22-11-17

Contractació personal borsa treball Escola Bressol
Aprovació inicial memòria valorada: Arranjament
Circumvalꞏlació
Assumpció de funcions per l'Alcalde-President

DECRET 2017-0155

22-11-17

Convocatòria Ple dia 23 de novembre de 2017 a les 16 hores

DECRET 2017-0156

27-11-17

Delegació funcions alcaldia

asfalt

El Ple es dona per assabentat
5.2.- ALTRES INFORMES
Sense contingut material

C) PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes
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
1174/1987, de 18 de setembre.
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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