AJUNTAMENT DE FLIX

Expedient núm.:
PLN/2019/4

Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari-Interventor:

Marc Mur Bagés (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/06/2019
HASH: 3348491c0b015fdc807e849aac646918

Càrrec
Alcalde-president:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Òrgan col·legiat:
PLE
Dades de la sessió:
Extraordinària
3 d’abril de 2019
Des de les 18:30 fins a les 19:10 hores
Sala de Plens
Marc Mur Bagés
Arturo González Benet
Assistents:
Nom i Cognoms
Marc Mur Bagés
Francesc Barbero Escrivà
Josep Solé Rojals
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Norma Pujol Farré
Lara Bertran López de los Mozos
Arturo González Benet

Assisteix
SI
SÍ
SÍ
SI
SI
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1.- Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
2.- Núria Blanch Hernández: «Impossibilitat»
3.- Delfí Castellví Descarrega: «Impossibilitat»
4.- Albert Mani Martínez: «Impossibilitat»

A) PART RESOLUTIVA

1.- SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES PROPERES
ELECCIONS DE 28 D’ABRIL DE 2019.

Efectuat el corresponent sorteig el resultat és el següent:
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Arturo González Benet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 11/06/2019
HASH: fa8abd98c3d729c30edb86025c94e4bd

ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO: 4/2019,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 3 D’ABRIL DE 2019

AJUNTAMENT DE FLIX

Mesa 1-1-A
PRESIDENTEA: GARCIA ALONSO, LEONOR
1rVOCAL: ESTOPA TORRES, VIRGINIA
2nVOCAL: CARRANZA AGUILA, JORDI
1rDEPRESIDENTA: GIRONES FARGAS, ANTONIO
2nDEPRESIDENTA: ESPLUGUES VlDAL, ALEIX
1rDE1rVOCAL: CASTELLOTE LORENTE, MARIA DEL ROSARIO
2nDE1rVOCAL: GALLENT DE LA RIVA, MONTSERRAT
1rDE2nVOCAL: GUIU MESTRES, JUAN DOMINGO
2nDE2nVOCAL: ENSEÑAT ALENTORN, ANA ISABEL
Mesa 1-1-B
PRESIDENTEA: MARCH ROCA, MARIA DEL CARMEN
1rVOCAL: SANTIAGO NAVAS, LUIS
2nVOCAL: PUJOL FARRE, NORMA
1rDEPRESIDENTA: MARTI FONT, ASCENSION
2nDEPRESIDENTA: PUJOL ABENZA, EDUARD
1rDE1rVOCAL: SABATE LOPEZ, MARIAJOSE
2nDE1rVOCAL: VISA RIBERA, FRANCISCO RAMON
1rDE2nVOCAL: ROFES CASES, CAROLINA
2nDE2nVOCAL: VILAPLANA BALLESTE, JORDl
Mesa 1-2-A

1rDEPRESIDENT: JORDA BAGES, MONTSERRAT
2nDEPRESIDENT: GUIU SANCHEZ, ENRIC
1rDE1rVOCAL: GIMENEZ CASADO, ARNAU
2nDE1rVOCAL: ARNAIZ ARNEDO, JOSEP LLUIS
1rDE2nVOCAL: ANGUERA SANGRA, DOLORES
2nDE2nVOCAL: CRUZ SANCHEZ, MONTSERRAT
Mesa 1-2-B
PRESIDENTA: PEREZ IBAÑEZ, MARIA TERESA
1rVOCAL: TREIG GUILLEN, GUILLERMO
2nVOCAL: LLAURADO ARIBAU, MONTSERRAT
1rDEPRESIDENTA: VIÑADO PUJOL, JOAN
2nDEPRESIDENTA: MAZA ELHOMBRE, MARIA TERESA
1rDE1rVOCAL: MONTANE ADELL, ARAN
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PRESIDENT: FERRUS GARCIAPONS, FRANCISCO
1rVOCAL: FORCADES MARGALEF, MARIA GLORIA
2nVOCAL: BAGES RIBERA, HELENA DOLORS

AJUNTAMENT DE FLIX

2nDE1rVOCAL: PRUNERA PORTILLO, JUAN RAMON
1rDE2nVOCAL: VERDU CAPARROS, ROSA MARIA
2nDE2nVOCAL: VIÑADO RIUS, ORIOL
Mesa 2-1-A
PRESIDENTA: BAZAN PALAZON, ELENA
1rVOCAL: CLUA MONTAÑA, JOSEBERNARDINO
2nVOCAL: CARRANZA AGUILA, AGNES
1rDEPRESIDENTA: JOSEANTONIO BUENAVISTA, REMEI
2nDEPRESIDENTA: BAGES SALINAS, JOSEPMARIA
1rDE1rVOCAL: FERNÁNDEZ SANTIAGO, ÁNGEL
2nDE1rVOCAL: LABAILA TARRAGO, CARMEN
1rDE2nVOCAL: CANDELA MATEO, FRANCISCO JOSE
2nDE2nVOCAL: BASELGA DIAZ, MIGUEL ANGEL
Mesa 2-1-B
PRESIDENT: TORRE MARCAIDA, LUIS
1r VOCAL: PEÑA MECO, PEDRO ALEJANDRO
2nVOCAL: ROJALS FILELLA, FRANCISCO

2.- EXPEDIENT 281/2019. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM.: 2/2019, DEL TIPUS CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT FINANÇAT PER BAIXES I ANUL·LACIONS DE PARTIDES DE DESPESA

Votació: Unanimitat.

“EXPEDIENT 281/2019. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM.: 2/2019, DEL TIPUS CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT FINANÇAT PER BAIXES I ANUL·LACIONS DE PARTIDES DE DESPESA
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1rDEPRESIDENT: SABATE ARQUE, ROSAMARIA
2nDEPRESIDENT: ROGER JOSEANTONIO, IDOIA
1rDE1rVOCAL: SABATE GIMENEZ, RAMON
2nDE1rVOCAL: PALLISO SOLA, RAUL
1rDE2nVOCAL: MUNUERA MUNTE, GERARD
2nDE2nVOCAL: PALLISO SOLA, CHRISTIAN

AJUNTAMENT DE FLIX

Vist que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pels
quals el crèdit consignat al pressupost resulta insuficient o no ampliable i atès que per
Provisió d'Alcaldia es va incoar expedient de modificació de crèdit número: 2/2019, del
tipus: suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançant per baixa i anul·lacions de
partides de despesa.

Vist que es va emetre Memòria de la Regidoria d’Hisenda en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

Vist l'informe-proposta de Secretaria i, de conformitat amb el que es disposa en l'article
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i en la base 11a de les Bases d’Execució
del Pressupost General de l’Ajuntament de Flix de l’exercici 2019, es proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció de la següent,

Proposta d’acord:

1r.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2019 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions, d’acord amb
el detall que figura en l’annex al present acord.
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Vist que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la
modificació proposada i es va elaborar Informe d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària.

AJUNTAMENT DE FLIX

2n.- El resum pressupostaria, amb la modificació incorporada és la següent,

Capitol

Previsió Inicial

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

1.742.938,11
1.760.274,83
8.075,00
275.281,00
0,00
1.920.869,84
0,00
0,00
0,00
5.707.438,78

Augment
s
2.300,00
29.189,00
0,00
2.800,00
0,00
12.152,00
0,00
0,00
0,00
46.441,00

Disminucion
s
0,00
10.968,00
0,00
2.800,00
0,00
32.673,00
0,00
0,00
0,00
46.441,00

Previsió definitiva
1.745.238,11
1.778.495,83
8.075,00
275.281,00
0,00
1.900.348,84
0,00
0,00
0,00
5.707.438,78

3r.- En l’expedient, s’acredita el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:

b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui
establerta la vinculació jurídica.

4t.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
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a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

AJUNTAMENT DE FLIX

3.- MANIFEST 40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Votació: Unanimitat
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals democràtiques a
Catalunya, que van suposar la constitució, el 19 d’abril d’aquell mateix any, dels
primers ajuntaments després de la dictadura franquista. Un fet que va suposar obrir el
camí cap a la normalització democràtica arreu del país. D’aquelles primeres eleccions
han passat ja 40 anys. Des de l’ACM volem commemorar i celebrar aquesta fita
històrica de construcció municipal i nacional on els ajuntaments han estat un baluard
infranquejable de la democràcia en el nostre país.

L’empenta de tots els càrrecs electes i tècnics locals que, al llarg d’aquestes quatre
dècades, han treballat incansablement amb una gran dosi de voluntat cal reivindicar-la.
Gràcies a ells disposem d’una millor i major qualitat de vida als nostres municipis. Els
ajuntaments han estat la cadena de transmissió d’aquesta feina envers la ciutadania.
La proximitat, sempre reivindicada, ha estat l’exigència més important per treballar i
oferir uns serveis públics de màxima qualitat i eficiència. Sempre amb la màxima
prioritat d’estar al servei dels ciutadans i transformar els nostres pobles i ciutats en
millors espais per viure i relacionar-nos.
Els ens locals som una estructura d’Estat i així ho hem demostrat al llarg d’aquests 40
anys assumint noves competències per ser el pal de paller de les polítiques locals. Tot
i això, però, no ha estat fàcil. El món local ha patit sempre esculls amb el finançament.
Però ho hem fet per compromís. Per responsabilitat envers els nostres ciutadans.
Perquè crèiem i creiem que oferir uns bons serveis i un millor benestar és la base per
viure millor. Perquè som la primera porta d’atenció dels ciutadans, l’administració més
propera i qui millor coneix quines necessitats i quines demandes s’han d’atendre
primer.
Apostem per una administració local forta, amb recursos suficients i justos, amb
capacitats grans, i amb competències que permetin seguir mantenint aquest alt nivell
d’exigència en els serveis que prestem als nostres veïns i veïnes. Reivindiquem la
nostra fortalesa, la nostra feina i el nostre esforç constant perquè a través de
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Els consistoris, durant aquests 40 anys, han treballat amb la ferma voluntat de servir
als veïns i veïnes, des de la proximitat i oferint serveis propers amb vocació de
resoldre les seves necessitats. Avui, els pobles i ciutats són, sens dubte, millors dels
que hi havia al 1979. Els electes i tècnics locals s’han esforçat amb vocació i han
treballat amb il·lusió, rigor i eficiència per construir una societat més justa, amb més
igualtat i fer-ho alhora escoltant sempre els seus conciutadans. Fa 40 anys tot estava
per fer. Els nostres pobles i ciutats tenien unes carències importants, calia començar
de nou a construir uns municipis posant les persones al centre de les polítiques. No
només calien serveis bàsics als nostres pobles, ciutats i barris, sinó que també era
necessari fomentar una vida comunitària, una xarxa social i cívica per atendre millor
les necessitats que durant aquests anys s’han fet paleses.

AJUNTAMENT DE FLIX

l’administració local contribuïm de forma decisiva a tenir un territori més cohesionat,
uns municipis més vius i dinàmics.
Sempre ho hem dit. Si el món local s’uneix, som imparables. Perquè el comú
denominador del municipalisme és la vocació de servei a la ciutadania. El treball
conjunt, la suma d’esforços, ens ha permès sempre avançar i progressar com a
societat. Cal, doncs, seguir en aquest camí. Mantenir aquest esperit de treball conjunt
per fer un nou salt que ens permeti millorar qualitativament els nostres municipis. És
evident que la societat, electes, ciutadans i municipis, hauran d’adaptar-se als canvis
cada cop més abruptes i ràpids que vivim com a país i com a comunitat. I precisament
per poder-los entomar, digerir i processar correctament cal que els ajuntaments
segueixin sent la punta de llança de la política, l’eix referent dels ciutadans i la
columna vertebral de la democràcia. Des de baix és des d’on es construeixen sempre
els edificis més forts i rellevants, des d’on es defensen amb més fermesa les idees,
drets i llibertats fonamentals d’una societat. Davant dels reptes futurs el municipalisme
és la solució.
Avui que malauradament vivim dies convulsos i incertes, els ajuntaments també han
de ser els espais centrals per defensar la democràcia, la llibertat d’expressió, i els
drets i llibertats fonamentals, com hem fet i farem sempre. La política municipal ha
estat, sense cap mena de dubte, la cara més humana i fraterna de l’administració
pública, una escola d’aprenentatge de les pautes democràtiques. Si hi ha una àgora
pública i política per excel·lència, aquesta és la casa consistorial de cada municipi, allà
on tothom que ho ha volgut ha pogut expressar-se lliurement, participar-hi i
involucrar-s’hi en la mesura que ha volgut. Des dels nostres ajuntaments sempre hem
fet política sincera i propera. Sempre escoltant, dialogant, debatent... per arribar al
consens i a acords polítics. És aquest esperit el que ha de guiar les nostres passes.
Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, conciutadans i conciutadanes, seguim
bastint i fortificant el nostre país a través dels ajuntaments. Seguim servint amb la
mateixa vocació, esforç i perseverança a tothom. I sobretot, seguim defensant la
democràcia practicant-la amb la màxima honestedat.

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.
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Venim de 40 anys on hem fet grans avenços i una gran feina. Que amb els fruits del
passat, puguem seguir construint el futur amb molts èxits.
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