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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA NÚMERO: 11/2019

D’1 DE JULIOL DE 2019

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:
PLN/2019/11 PLE 

 
Dades de la sessió:

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data: 1 de juliol de 2019
Durada: Des de les 18,05 fins a les 18,45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
Presidida per: Francesc Barbero Escrivà
Secretari-Interventor: Arturo González Benet

 
Assistents:

Càrrec Nom i Cognoms Assisteix
Alcalde-president: Francesc Barbero Escrivà SI
Tinents d’Alcalde: Francesc Caco Casals Rodes SÍ

Gemma Abelló Treig SÍ
Regidors: Norma Pujol Farré SI

Vera Llombart Sanjuan SI
Pau Guiu Rofes SI
Josep Solé Rojals SI
Victor Sabaté Torreblanca SI
Xavier Sabaté Ibarz SI
Carme Rosich Prunera SI

Secretari: Arturo González Benet SÍ
Tècnica de Secretaria: Marga Llauradó Aribau SI

Excuses d'assistència presentades:
1.- Lara Bertran López de los Mozos: «Impossibilitat»

Abans de començar amb els assumptes inclosos en aquest ordre del dia de la sessió 
extraordinària, el Batlle-president, Sr. Barbero, es refereix a l’incendi que ha afectat a 
la comarca de Las Ribera d’Ebre, aquests últims dies, i en especial al nostre municipi, 
on han cremat quasi 40 K2, la qual cosa suposa 1/3 part de la superfície del terme 
municipal.

Manifesta el  Sr.  Batlle que aquest  incendi  ha alterar l’agenda política del  municipi, 
recorda que aquest Ple s’havia de celebrar el divendres, dia 28 de juny.

El Batlle vol deixar constància de la resposta que ha donat el poble de Flix, i espera 
que  la  resposta  que  donin  les  Administracions  estigui  a  l’alçada  de  la  del  poble. 
Informa que dimarts, està prevista la visita de la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
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Pesca  i  Alimentació,  i  que  pel  proper  dissabte  la  del  MHP de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

El Sr. Batlle manifesta que aquest incendi ha afectat el sentiment de tot el poble, i 
aprofita  per  agrair  la  participació  e  diferents  serveis  en  els  treballs  d’extinció  de 
l’incendi,  (bombers,  protecció  civil,  agents  rurals,  cossos  d’emergències  d’altres 
comunitats i de l’Estat, SEM, Mossos, etc.

Finalment vol  també agrair especialment als voluntaris,  a la Guardia Municipal,  als 
personal de l’Ajuntament i en general a tot els veïns del poble el seu treball, esforç i 
dedicació aquests dies.

Per acabar, el Sr. Batlle manifesta que espera que aquest tràgic succés pugui ser l’inici 
de noves oportunitats de futur.

Finalitzada la intervenció del Sr. Batlle, la Sra. Carme Rosich, en nom del grup Crida 
Flixanca intervé per manifestar:

El grup municipal Crida Flixanca,  davant  de l'estat d’emergència que hi  ha,  i  esta 
patint el nostre municipi i pobles veïns manifestem:

Que ens preocupa molt, que l'equip de govern municipal, no hagi cridat a la nostra  
regidora, per ajudar a les múltiples tasques que, s'han fet i s’estan realitzant al nostre  
municipi.

Que la nostra regidora, preocupada per la manca d'informació, es va personar a les  
dependències de l'ajuntament per oferir els seus serveis i  els de la Crida Flixanca,  
rebent per resposta que ja ho tenien tot controlat.

Pensem que  aquesta  omissió  volguda,  per  part  del  govern  municipal  de  deixar  a  
banda a l'oposició, en un cas d’emergència tan important, no fa preveure que vulguin  
col·laboració amb nosaltres.

Desitgem que això sols sigui una mancança momentània amb la posada en marxa del  
nou  equip  de  govern,  recordant-los-hi  que  nosaltres  també  representem  a  208  
flixancos i flixanques, i que no acceptarem la exclusió com a resposta.

Entenem  que  tot  es  va  produir  de  forma  precipitada,  i  que  primer  era  important  
evacuar als afectats per l’incendi, però això no treu que hi ha d’haver comunicació  
amb els regidors de l’ajuntament, així com informació en fets tan greus com aquest. 

Dit tot això, reiterem que ens posem a la vostra disposició per a tot allò que faci falta  
per superar aquesta situació, i us oferim la nostra més sincera disponibilitat.”

Finalitzada la intervenció de la Sra. Rosich, el Sr. Batlle intervé per manifestar respecte 
a la part final de la intervenció de la Sra. Rosich, que s’ha de tenir en compte que el 
municipi compta amb uns plans d’emergència que regulen de manera pormenoritzada 
els diferents protocols d’actuació que s’han de seguir.

El Sr. Xavier Sabaté, en nom del grup d’Unitat per Flix – PSC, manifesta que vol agrair 
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la col·laboració de tothom que ha participat en els treballs d’extinció de l’incendi, i que 
ell ha vist a gent de tots els grups polítics en el Centre de Comandament de Vinebre. 
Manifesta que el  seu grup col·laborarà en tot el  que estigui a les seves mans per 
redreçar la situació actual, i aprofita per agrair a tot el poble de Flix la seva actitud 
davant aquest incendi, per finalitzar manifesta, que cal donar les gràcies pel fet que no 
hi hagi hagut desgràcies personals.

El Sr. Josep Solé, en nom del grup Junts per Flix manifesta que el seu grup està amb 
tots els afectats dels municipi i que agraeix a tothom la seva participació en els treballs 
d’extinció,  i  que  vol  fer  menció  especial  a  tots  els  veïns  i  veïnes  del  poble.  Per 
finalitzar, manifesta que com a grup, tant públicament com privadament, han oferit al 
Sr. Batlle la seva col·laboració en el que sigui menester.

El Sr. Batlle agraiex les paraules del Sr. Sabaté i del Sr. Solé, i aprofita l’ocasió per 
recordar el bon funcionament dels plans d’emergència, i el bon treball que el Sr. Solé 
va prestar com a Regidor de Protecció Civil en l’anterior mandat i en la implementació 
dels esmentats Plans.

Finalitzades es procedeix a tractar dels assumptes inclosos en el següent Ordre del 
dia,

a) PART RESOLUTIVA:
1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES
2. EXPEDIENT  638/2019.  DELEGACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  DEL  PLE  DE 

L’AJUNTAMENT EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. EXPEDIENT  614/2019.  NOMENAMENT  DELS  INTEGRANTS  DE  LA 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
4. EXPEDIENT  644/2019.  FIXACIÓ  DE  LES  INDEMNITZACIONS  PER 

ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS DELS MEMBRES ELECTES DE 
L'AJUNTAMENT DE FLIX

5. EXPEDIENT 643/2019.  CREACIÓ  DE  DIVERSOS  ÒRGANS  COL·LEGIATS 
COMPLEMENTARIS I DELS SEUS INTEGRANTS I PERIODICITAT.

6. EXPEDIENT  649/2019.  PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DELS 
REPRESENTATS  DE  L’AJUNTAMENT  DE  FLIX  EN  DIVERSOS  ÒRGANS 
COL·LEGIATS.

7. EXPEDIENT 648/2019. NOMENAMENT DELS INTEGRANTS DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ  DE  FLIX,  GESTIÓ  D’INICIATVIES  ECONÒMIQUES, 
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.

b) CONTROL I FISCALITZACIÓ
8. INFORME DE RESOLUCIONS DE NOMENAMENTS EFECTUATS PER LA 

BATLLIA.
c) TORN OBERT DE PARAULES
9. TORN OBERT DE PARAULES

PART RESOLUTIVA

1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES
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Votació: Unanimitat

Antecedents:

1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament  
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

2.- Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions 
ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.

3.- Consta l’informe del secretari interventor de la Corporació.

Fonaments de Dret

1.- Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 

2.-  Article 27 del Reglament Orgànic Municipal.

En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció de la següent:

Proposta d’acord:

PRIMER.- Fixar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries de l’Ajuntament de 
Flix amb caràcter bimestral.

SEGON.-  Establir  com  a  dia  de  celebració  de  la  sessió  plenària  ordinària, 
preferentment, el primer dilluns dels mesos parells. Si aquest fos festiu o inhàbil, la 
sessió es celebraria el proper dia hàbil següent.

TERCER.- Notificar aquest acord a tots els Regidors i Regidores de la Corporació als 
efectes oportuns.

2.-  EXPEDIENT  638/2019.  DELEGACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  DEL  PLE  DE 
L’AJUNTAMENT EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Votació: Unanimitat.

Antecedents

1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament  
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

2.- En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió 
dels assumptes municipals, el Reglament Orgànic Municipal, al seu article 3, considera 
de caràcter necessària la Junta de Govern Local.
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3.- El Batlle de l’Ajuntament, mitjançant Decret número: 2019-0122, de 18/06/2019, ha 
procedit  al  nomenament dels integrants de la Junta de Govern i  a la delegació de 
competències de la Batllia en l’esmentat òrgan.

4.- El Ple de l’Ajuntament pot també delegar un seguit de competències en la Junta de 
Govern Local.

5.- Consta en l’expedient l’informe del secretari interventor.

Fonaments de Dret

1.- La delegació de competències del Ple en la Junta de Govern, es fonamenta en els 
articles 22.4 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, 52.4 i 54 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 i l’article 56 del Reglament Orgànic 
Municipal.

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,

Proposta d’Acord:

PRIMER.- Efectuar,  en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions en les matèries següents:

a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació 
en matèries de competència plenària.

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 

en  cada  exercici  econòmic,  excedeixi  del  10%  dels  recursos  ordinaris  del 
pressupost  -llevat  de  les  de  tresoreria,  que  li  correspondran  quan  l’import 
acumulat  de  les  operacions  vives  en  cada  moment  superi  el  15%  dels 
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, tot això de conformitat amb el 
que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació  o  concessió,  i  quan  encara  no  estiguin  previstos  en  els 
pressupostos.

e) Les  contractacions  respecte  contractes  d’obres,  subministrament,  serveis, 
gestió  de  serveis  públics,  contractes  administratius  especials,  i  contractes 
privats quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
i, en qualsevol cas, els sis milions d’ euros, i també els contractes de caràcter 
plurianual quan la seva duració sigui superior a 4 anys, o sempre que l’import 
acumulat  de  totes  les  anualitats  superi  el  percentatge  indicat  amb 
independència de la durada, referit  als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, o la quantia assenyalada.

f) L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de 
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui 
superior a tres milions d’euros, i també les alienacions patrimonials quan el seu 
valor  superi  el  percentatge o quantia  indicats;  i  de  béns declarats  de valor 
històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
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SEGON.-  De conformitat  amb  el  que  s’estableix  a  l’article  51.2  del  Reial  decret 
2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent 
a l’adopció d’aquest acord.

TERCER.-  El Ple de l’Ajuntament podrà avocar per a si mateix el coneixement dels 
assumptes la resolució dels quals correspongui a la Junta de Govern Local, en virtut 
de la delegació de competències que s’estableix mitjançant el present acord, en els 
termes previstos en l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.

QUART.- La delegació de competències que s’estableix mitjançant el present acord, 
inclou la potestat sancionadora, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius 
que afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.

CINQUÈ.-  En els  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local,  en  virtut  de  la 
delegació de competències establerta mitjançant el present acord, hi haurà de constar 
expressament la referència a aquest acord plenari de delegació.

SISÈ.- Publicar el contingut del present acord i les delegacions efectuades mitjançant 
el  present  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  de  conformitat  amb el  que 
assenyalen els articles 13.3 de la Llei  40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i 51.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels 
Ens Locals.

SETÈ.- Traslladar el present acord als regidors de l’Ajuntament als efectes oportuns.

3.- EXPEDIENT 614/2019. NOMENAMENT DELS INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES.

Votació: Unanimitat.

Antecedents:

1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament  
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

2.-  La  Comissió  Especial  de  Comptes  és  configura  com  a  un  òrgan  necessari  i 
essencial en totes les entitats locals.

Fonaments de Dret:

1.- Article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

2.- Article 58.3 del text refós,  de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

3.- Article 3 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Flix.
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4.- Article 127 i concordants del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,

Proposta d’acord:

PRIMER.-  Nomenar  com  a  membres  de  la  Comissió  Especial  de  Comptes,  els 
següents regidors/es,

- Sra.  Lara  Bertran Lopez de los Mozos,  en representació del  grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Entesa per Flix – Acord Municipal.

- Sr. Victor Sabaté Torreblanca, en representació del grup Junts per Flix.
- Sr. Xavier Sabaté Ibarz, en representació del grup Unitat per Flix – Candidatura 

de Progrés.
- Sra. Carme Rosich Prunera, en representació del grup Crida Flixanca

SEGON.- Designar president de l'esmentada comissió al batlle-president, Sr. Francesc 
Barbero Escrivà.

TERCER.- Establir que aquesta comissió funcionarà en règim de vot ponderat.

4.-  EXPEDIENT  644/2019.  FIXACIÓ  DE  LES  INDEMNITZACIONS  PER 
ASSISTÈNCIES  A  ÒRGANS  COL·LEGIATS  DELS  MEMBRES  ELECTES  DE 
L'AJUNTAMENT DE FLIX

Votació: Unanimitat.

Antecedents:

1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament  
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

2.- Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics 
d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

3.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor.

Fonaments de Dret:

1.- Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

2.- Article 166 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.

3.- Article 9 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Flix.

4.- Articles 13.6 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Atès que els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir 
els  seus  càrrecs,  quan  els  desenvolupin  en  règim  de  dedicació  exclusiva  o  amb 
dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació. 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,

Proposta d’acord:

PRIMER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

a) Ple: 175 €/sessió
b) Junta de Govern i resta d’òrgans col·legiats: 150 €/sessió

SEGON.- En relació a les assistències establertes en el  punt  anterior  es fixen els 
següents màxims anuals,

a) Batlle-President: 20.760 €/anuals, (1.730 €/mensuals).
b) Regidors amb delegacions de Batllia: 7.800 €/anuals, (650 €/mensuals). 
c) Resta de regidors: 2.400 €/anuals, (200 €//mensuals).

TERCER.- Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, una assignació econòmica 
de caràcter mensual a favor dels grups polítics municipals que constarà de:

a) Component fix: 20.- €/mes
b) Component variable: 20.- €/regidor/mes

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el 
funcionament  del  grup  polític  i  que  no  es  corresponguin  amb  remuneracions  de 
personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.

QUART.- Els imports de les indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, s’actualitzaran anualment amb el 
percentatge en que variïn els imports de les retribucions dels empleats públics fixats 
per les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

SISÈ.- Publicar l’esmentat acord al BOPT i al tauler d’anuncis de la corporació, en 
compliment de l’establert en l’article 75.5 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 

5.-  EXPEDIENT  643/2019.  CREACIÓ  DE  DIVERSOS  ÒRGANS  COL·LEGIATS 
COMPLEMENTARIS I DELS SEUS INTEGRANTS I PERIODICITAT.

Votació: Unanimitat.

Antecedents:
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1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament  
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

2.-  Per Decret  de Batllia  núm.:  2019-0119,  de 18/06/2019,   de 18 de juny,  es van 
atorgar una sèrie de delegacions a favor de diversos regidors/es de l’Ajuntament de 
Flix,

3.- El Decret a que s’ha fet referència anteriorment va ser corregit, per una errada 
material, mitjançant el decret de Batllia número: 2019-0121, de 18 de juny.

4.-  Per  tal  de  garantir  la  cohesió  de  l’equip  de  govern  i  la  coordinació  entre  els 
integrants del mateix, a l’hora de garantir una major eficàcia i eficiència en la tasca de 
govern, i en virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la 
gestió dels assumptes municipals, el Ple de l’Ajuntament creu convenient la creació de 
diversos òrgans municipals de coordinació.

Fonaments de Dret:

1.- Article 4 .1 a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

2.- Articles 8.1.a) i 49 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

3.- Articles 4 i 60 a 64 del Reglament Orgànic Municipal.

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,

Proposta d’Acord:

PRIMER.-  Crear la  Comissió  de  Coordinació,  que  celebrarà  sessions  amb  una 
periodicitat setmanal, que estarà integrada pels següents Regidors:

a) Sr. Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President, que ostentarà la presidència de 
l’esmentada Comissió.

b) Sra. Lara Bertran López de los Mozos.
c) Sr. Francesc Casals Rodes.
d) Sra. Gemma Abelló Treig.
e) Sra. Norma Pujol Farré.
f) Sra. Vera Llombart Sanjuan.
g) Sr. Pau Guiu Rofes
h) Sr. Xavier Sabaté Ibarz

SEGON.- Crear la Comissió Sectorial de Serveis públics, que celebrarà sessions amb 
periodicitat quinzenal, que estarà integrada per

a) Sr. Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President, que ostentarà la presidència de 
l’esmentada Comissió.

b) Regidoria de Via Pública.
c) Regidoria d’Hisenda.
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d) Regidoria  de Serveis Municipals.
e) Regidoria de Governació.
f) Regidoria de Transició Ecològica.
g) Regidoria Urbanisme i Obres.

TERCER.-  Crear  la  Comissió  Sectorial  de  Serveis  a  les  Persones,  que  celebrarà 
sessions amb periodicitat quinzenal, que estarà integrada per

a) Sr. Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President, que ostentarà la presidència de 
l’esmentada Comissió.

b) Regidoria d’Educació.
c) Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut.
d) Regidoria d’Afers Socials.
e) Regidoria d’Igualtat i Participació.
f) Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions.
g) Regidoria d’Esports.

QUART.- Crear la Comissió de Desenvolupament Econòmic, que celebrarà sessions 
amb caràcter discrecional i que estarà integrada per les següents persones,

a) Sr. Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President, que ostentarà la presidència de 
l’esmentada Comissió.

b) Sra. Lara Bertran López de los Mozos.
c) Sr. Francesc Casals Rodes.
d) Sra. Gemma Abelló Treig.
e) Sr. Xavier Sabaté Ibarz

CINQUÈ.- La secretaria de les Comissions creades pel present acord serà exercida 
pel Sr. Josep Viñado Pujol, Cap dels serveis Municipals o funcionari en qui delegui.

SISÈ.- Traslladar aquest acord als regidors i  regidores de l’Ajuntament als efectes 
oportuns. 

6.- EXPEDIENT 649/2019. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTATS 
DE L’AJUNTAMENT DE FLIX EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.

Votació: Unanimitat.

Antecedents:

1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament  
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.

2.-  Correspon  al  Ple  de  l’Ajuntament  el  nomenament  dels  representants  de  la 
Corporació en els òrgans col·legiats.

Fonaments de Dret:
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1.-  L’article  38.c)  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les 
entitats  locals  de  28  de  novembre  de  1986,  estableix  que  en  la  sessió  plenària 
extraordinària que s’ha de celebrar, com a màxim, en els trenta dies següents a la data 
de constitució de l’Ajuntament, s’han de nomenar els representants de l’Ajuntament en
òrgans col·legiats.

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,

Proposta d’acord:

PRIMER.-  Nomenar els  Regidors  que  s’esmenten  pels  òrgans  col·legiats  que  es 
detallen:

a) Consell Escolar Municipal: Sra. Norma Pujol Farré.
b) Consell Escolar Institut: Sra. Norma Pujol Farré.
c) Consell de Participació Escola Bressol: Sra. Norma Pujol Farré.
d) Consell Escola Municipal de Música: Sra. Norma Pujol Farré.
e) Junta Pericial i de Camins: Sr. Francesc Casals Rodes.
f) COMEBE: Sr. Francesc Barbero Escrivà, (titular) i Sra. Lara Bertran López de 

los Mozos, (suplent).
g) Comissions  paritàries  Personal  laboral  i  personal  funcionari:  Sr.  Francesc 

Barbero Escrivà, Sra. Lara Bertran López de los Mozos I Sra. Gemma Abelló 
Treig.

h) Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques: Sr. Francesc Barbero 
Escrivà, (titular) i Sra. Lara Bertran López de los Mozos, (suplent).

i) Associació Jeroni de Moragas: Sra. Gemma Abelló Treig.
j) Fundació  Privada  per  a  la  Preservació  del  Patrimoni  Ferroviari:  Sra.  Lara 

Bertran López de los Mozos
 
SEGON.- Traslladar el present acord als Regidors nomenats a efectes d’acceptació, i 
als òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de notificació.

7.-  EXPEDIENT  648/2019.  NOMENAMENT  DELS  INTEGRANTS  DEL  CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE FLIX, GESTIÓ D’INICIATVIES ECONÒMIQUES, SOCIETAT 
ANÒNIMA MUNICIPAL.

Votació: Unanimitat.

Antecedents:

1.-  El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Flix  actua  com  a  Junta  General  d’Accionistes  de 
l’empresa, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM.

Fonaments de Dret:

1.- Article 14.1 dels estatuts de FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM.
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En conseqüència,  es  proposa al  Ple  de l’Ajuntament  de Flix,  en  qualitat  de  Junta 
General  d’Accionistes  de  FLIX,  GESTIÓ  D’INICIATIVES  ECONÒMIQUES,  SAM, 
l’adopció de la següent,

Proposta d’acord:

PRIMER.- Nomenar com a membres del Consell d’Administració de FLIX, GESTIÓ 
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, les següents persones:

a) Sr. Francesc Barbero Escrivà, Batlle-president de l’Ajuntament, com a president 
de la societat.

b) Consellers:
- Sra. Lara Bertran López de los Mozos.
- Sr. Francesc Casals Rodes.
- Sra. Gemma Abelló Treig.
- Sr. Xavier Sabaté Ibarz.
- Sr. Josep Solé Rojals.
- Sra. Carme Rosich Prunera.

SEGON.- En tant  no es procedeixi  al  nomenament  del  conseller  delegat  de FLIX, 
GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, encarregar les seves funcions en el 
president de la societat

TERCER.-  Facultar  el  Sr.  President  de  la  Societat,  per  tal  d’elevar  a  pública  la 
modificació dels Estatuts aprovada

CONTROL I FISCALITZACIÓ

8.- INFORME DELS DECRETS DE BATLLIA DE NOMENAMENTS

Es dona compte dels següents Decrets de Batllia,

1.- Decret de Batllia núm.: 2019-0119, de 18 de juny, d’aprovació del Cartipàs 
Municipal  i  de  delegació  de  competències  en  regidors  i  regidores  de 
l’Ajuntament de Flix.

Expedient número: 630/2019
DECRET DE BATLLIA

Antecedents:

1.- L’Ajuntament de Flix, en la seva qualitat d’Administració pública de caràcter territorial, i dins 
l’àmbit de les seves competències ostenta, entre d’altres, la potestat d’autoorganització.

2.-  L’Alcalde  pot  delegar  l’exercici  d’aquelles  atribucions,  que  no  tenen  el  caràcter 
d’indelegables, en la Junta de Govern, en els Tinents d’Alcalde i en els Regidors.
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3.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor de la corporació.

Fonaments de Dret:

1.- L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 8  
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, reconeixen la potestat  d’autoorganització que correspon als 
municipis.

2.- Del contingut de l’article 56 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, se’n desprèn que l’Alcalde pot 
delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, en els Tinent 
d’Alcalde, o en la resta de regidors.

3.- Els articles 114 a 118 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats  Locals,  aprovat  pel  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  fixen  el  règim 
aplicable a les delegacions entre òrgans necessaris.

En conseqüència, i,  en ús de les atribucions que em confereix  la legislació de règim local, 
RESOLC,

1r.- L’Ajuntament de Flix, s’organitza política i funcionalment en regidories, que es defineixen 
en funció d’àmbits concrets d’actuació tant a nivell intern com extern i que agrupen i coordinen  
els diferents títols competencials dels quals és titular l’Ajuntament, en virtut de la legislació de 
règim local i de la legislació sectorial, amb la finalitat de garantir el necessari impuls unitari i  
coordinació de l’acció de govern.

2n.- Les Regidories que conformen l’organització de l’Ajuntament de Flix són les següents:

a) Regidoria  de  Promoció  Econòmica,  encarregada  dels  àmbits  competencials 
relacionats  amb  la  SAM  Flix,  Gestió  d’Iniciatives  Econòmiques,  Ocupació,  TIC, 
Emprenedoria, Agricultura i Indústria.

b) Regidoria de Memòria Històrica, encarregada dels àmbits competencials de patrimoni 
històric i COMEBE.

c) Regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut, encarregada dels àmbits competencials 
relacionats amb la infància, l’adolescència i la joventut.

d) Regidoria  d’Educació,  encarregada  dels  àmbits  competencials  de  l’ensenyament  i 
l’educació,  i  la  relació  amb  l’Escola  Bressol,  Escola  de  Música,  Consell  Escolar 
Municipal i Camp d’Aprenentatge

e) Regidoria de Via Pública, encarregada dels àmbits competencials de Neteja viària, 
Parcs i Jardins.

f) Regidoria  d’Hisenda,  encarregada  dels  àmbits  competencials  de  Pressupostos  i 
Recursos Humans.

g) Regidoria de Serveis Municipals, encarregada dels àmbits competencials de Pas de 
Barca, Enllumenat, Autobús, Cementiri i Ermita.

h) Regidoria de Comerç i  Turisme, encarregada dels àmbits competencials de Mercat 
Municipal, Comerç i Turisme.

i) Regidoria  d’Esports,  encarregada  dels  àmbits  competencials  relacionats  amb  les 
Instal·lacions esportives i els Clubs.

j) Regidoria  de  Governació,  encarregada  dels  àmbits  competencials  de  Guàrdia 
Municipal, Protecció Civil i Camins.
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k) Regidoria d’Afers Socials, encarregada dels àmbits competencials de Serveis socials, 
Gent gran, Famílies i Salut.

l) Regidoria  d’Urbanisme  i  Obres,  encarregada  dels  àmbits  competencials  de 
Planejament Urbanístic, Llicències i Llei de Barris.

m) Regidoria  d’Igualtat  i  Participació,  encarregada  dels  àmbits  competencials  de 
Feminisme, Inclusió, PDC i FlixActiu.

n) Regidoria  de Mitjans  de Comunicació,  encarregada dels  àmbits  competencials  de 
Ràdio Flix, La Veu de Flix i webs municipals.

o) Regidoria de Cultura, encarregada dels àmbits competencials de Biblioteca i entitats 
del sector.

p) Regidoria de Festes i Tradicions, encarregada dels àmbits competencials de Festes 
majors i altres festivitats fixes al calendari.

q) Regidoria de Transició Ecològica, encarregada dels àmbits competencials de Medi 
Ambient (aigua i residus) i Energia.

3r.- Nomenar com a Regidors titulars de les Regidories assenyalades en l’apartat segon del 
present Decret, els següents Regidors/es:

a) Regidor de Promoció Econòmica, Sr. Francesc Barbero Escrivà.
b) Regidor de Memòria Històrica, Sr. Francesc Barbero Escrivà.
c) Regidora d’Infància, Adolescència i Joventut, Sra. Norma Pujol Farré.
d) Regidora d’Educació, Sra. Norma Pujol Farré.
e) Regidora de Via Pública, Sra. Norma Pujol Farré.
f) Regidora d’Hisenda, Sra. Lara Bertran López de los Mozos.
g) Regidora de Serveis Municipals, Sra. Lara Bertran López de los Mozos.
h) Regidora de Comerç i Turisme, Sra. Lara Bertran López de los Mozos.
i) Regidor d’Esports, Sr. Francesc Casals Rodes.
j) Regidor de Governació, Sr. Francesc Casals Rodes.
k) Regidora d’Afers Socials, Sra. Gemma Abelló Treig.
l) Regidora d’Urbanisme i Obres, Sra. Gemma Abelló Treig.
m) Regidora d’Igualtat i Participació, Sra. Vera Llombart Sanjuan.
n) Regidora de Mitjans de Comunicació, Sra. Vera Llombart Sanjuan.
o) Regidor de Cultura, Sr. Pau Guiu Rofes.
p) Regidor de Festes i Tradicions, Sra. Vera Llombart Sanjuan.
q) Regidor de Transició Ecològica, Sr. Xavier Sabaté Ibarz.

4t.- Es  nomena com a Regidora portaveu de l’equip de govern, la Regidora, Norma Pujol  i 
Farré.

5è.- Es deleguen en els Regidors titulars de les Regidories  les facultats de despatx i gestió 
dels assumptes que es tramitin a que es refereixin cadascuna de les matèries objecte de la 
delegació. En cap cas, es deleguen facultats resolutòries.

6è.- Disposar que es doni coneixement  d’aquest Decret al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió plenària que celebri, i que es faci publicitat mitjançant edicte que s’haurà de publicar en  
el BOPT, i exposar-lo al tauler d’anuncis de la Corporació, tot això, en compliment de l’establert  
en  l’article  44  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats 
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

7è.- Traslladar aquest Decret als Regidors nomenats a efectes d’acceptació.

Signat: Francesc Barbero Escrivà.
Batlle.
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2.- Decret de Batllia núm.: 2019-0121, de 18 de juny, de correcció d’errades del 
Decret 2019-119, de 18 de juny, d’aprovació del Cartipàs Municipal i de delegació 
de competències en regidors i regidores de l’Ajuntament de Flix.

Expedient número: 630/2019
Decret de Batllia de correcció d’errada material en el Decret 119/2019 de 18 de juny de 
2019. 

Antecedents:

1.- Amb data d’avui s’ha dictat el Decret d’Aprovació del Cartipàs Municipal i de delegacions 
d'Alcaldia en regidors i regidores de l'Ajuntament .

2.- Per una errada material s’ha designat com a Regidor de Festes i Tradicions la Sra. Vera 
Llombart Sanjuan quan realment la designació havia de fer-se a favor de Pau Guiu Rofes.
  
Fonaments de Dret.

1.- Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

A la vista dels anterior antecedents i  fonaments de Dret, i, en ús de les atribucions que la 
legislació de règim local confereix a aquesta Batllia, DISPOSO,

PRIMER.- Rectificar  el punt 3r de la part resolutiva del Decret 119 de 18 de juny de 2019, en la 
seva lletra p) que queda com segueix:

"p) Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Pau Guiu Rofes. "

SEGON.- Comunicar aquesta resolució als interessats als efectes oportuns. 

Signat: Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President de l’Ajuntament de Flix. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

3.- Decret de Batllia núm.: 2019-0120, de 18 de juny, de nomenament dels Tinents 
de Batlle de la Corporació.

Expedient núm.: 629/2019
DECRET DE BATLLIA

Antecedents:

1.- El passat dia 15 de juny es van constituir els nous ajuntaments sorgits de les eleccions  
locals celebrades el dia  26 de maig de 2019.

2.- Els Tinents de Batlle son òrgans neceesaris en tots els ajuntaments.

3.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor de la coporació.
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Fonaments de Dret:

1.- Els articles 20.1.a), 21.2 i 23.3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local.

2.- L’article 55 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel  
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

3.- Els articles 53 i 54 del Reglament Orgànic Municipal

4.- Els articles 41, 46 a 48 i 54 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de  
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

En conseqüència, i,  en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local, 
RESOLC,

1r.- Designar les següents Tinences de Batllia d'aquesta Corporació als següents regidors/res,

a) 1r. Tinença de Batllia, Sra. Lara Bertran López de los Mozos

b) 2a Tinença de Batllia, Sr. Francesc Casals Rodes

c) 3a Tinença de Batllia, Sra. Gemma Abelló Treig

2n.- Notificar personalment la resolució als designats que, excepte manifestació expressa, es 
considerarà acceptada tàcitament.
 
3r.- Remetre  la citada resolució al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en 
aquest, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució pel  
Batlle si en ella no es disposés una altra cosa. Igualment es publicarà en el tauler d'edictes de 
l'Ajuntament.
 
4t.- Donar compte al Ple de la Corporació d'aquesta resolució en la primera sessió que se 
celebri.

Signat: Francesc Barbero Escrivà
 

4.-  Decret  de  Batllia  núm.:  2019-0122,  de  18  de  juny,  de  nomenament  dels 
integrants de la junta de Govern i de delecaió de competències en l’esmentat 
òrgan.

Expedient número: 638/2019.
DECRET DE BATLLIA

http://www.flix.altanet.org/


AJUNTAMENT DE FLIX

www.flix.cat
ajuntament@flix.ca
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18

43750 FLIX

Antecedents:

1.- El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va  
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

2.-  Per  Decret  d’aquesta  Batllia,  número  2019-0120,  del  dia  d’avui,  s’ha  procedit  al 
nomenament de les Tinences de Batllia.

3.- L’article 3 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Flix preveu com a òrgan 
essencial de l’Ajuntament, la Junta de Govern.

4.-  Cal procedir al nomenament dels integrants de la Junta de Govern, i  a la delegació de 
competències per part d’aquesta Batllia.

5.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor de la Corporació.

Fonaments de Dret:

1.- Els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.

2.- L'article 54 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

3.- Els articles 3 i 55 a 59 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Flix

4.- Els articles 35, 46, 52, 53, 112 i 113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

5.-  La Llei  26/2010, de 3 d'agost,  de règim jurídic i  de procediment de les administracions  
públiques de Catalunya.

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, l'objecte del qual serà l'assistència permanent 
a Batlle en l'exercici de les seves atribucions, així com exercir, si escau, les atribucions que 
Batlle o un altre òrgan municipal li delegui o les que li atribueixin les lleis.
 
SEGON.- La Junta de Govern Local estarà integrada per Batlle, que serà el seu president, i 
pels següents Tinents de Batlle,

- Sra. Lara Bertran López de los Mozos, 1r. Tinent d’Alcalde.
- Sr. Francesc Casals Rodes, 2n Tinent d’Alcalde.
- Sra. Gemma Abelló Treig, 3a Tinent d’Alcalde.

TERCER.- La  Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els 
articles 55 a 59 del Reglament Orgànic Municipal, i supletòriament en els articles 112 i 113 del 
Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat  per 
Reial  decret  2568/1986, de 28 de novembre, als efectes del  qual es proposa que la Junta 
celebri  sessió  ordinària  amb  la  següent  periodicitat:  caràcter  semanal,  el  dilluns  de  cada 
setmana, si aquest fos festiu o inhàbil, el següent dia hàbil.
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QUART.- Delegar en la Junta de Govern les següents competències:

a) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, 

disposar  despeses  dins  dels  límits  de  les  seves  competències  i  concertar 
operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada 
moment no superin el  15 per  100 dels  ingressos liquidats  en l’exercici  anterior, 
ordenar pagaments i retre comptes; d’acord amb el disposat a la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.

c) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, 
aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de 
provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin 
fixes ni periòdiques.

d) Aprovar  els  instruments  de  planejament  de  desenvolupament  del  planejament 
general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la 
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

e) Sancionar les faltes de desobediència o per infracció de les ordenances municipals, 
exceptuant  els  casos  en  què  aquesta  facultat  estigui  atribuïda  a  altres  òrgans 
(sempre que no comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del 
personal laboral).

f) Les contractacions de tot tipus, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les 
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre 
que l’import acumulat de totes les anualitats no superi  ni  el  percentatge indicat, 
referit  als  recursos  ordinaris  del  pressupost  del  primer  exercici,  ni  la  quantia 
assenyalada.

g) L’aprovació  dels  projectes  d’obres  i  de  serveis  quan  sigui  competent  per  a  la 
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

h) L’adjudicació de concessions sobre béns de la Corporació i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 
10 per  100 dels  recursos ordinaris  del  pressupost  ni  els  3.000.000 €,  així  com 
l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats. 

i) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
j) Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a 

la Junta de Govern Local. 

CINQUÈ.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest 
acord.

SISÈ.- El Batlle podrà avocar per a si mateix el coneixement dels assumptes la resolució dels 
quals correspongui a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències que 
s’estableix mitjançant el present acord, en els termes previstos en l’article 14 de la Llei 30/92,  
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

SETÈ.- La delegació de competències que s’estableix mitjançant el  present acord, inclou la 
potestat  sancionadora,  la  facultat  de resoldre mitjançant  actes  administratius  que afectin  a 
tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.

VUITÈ.- En els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de 
competències establerta mitjançant el present Decret, hi haurà de constar el text: “Atès que 
l’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut del Decret De 
Batllia núm.: _________, de _________, de delegació de competències de la Batllia en la Junta 
de Govern Local”.
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NOVÈ.- Publicar el  contingut  del  present  acord i  les delegacions  efectuades mitjançant  el 
present acord en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que assenyalen els 
articles  13.3  de  la  Llei  30/92,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  
Procediment Administratiu Comú, i 51.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals de 28 de novembre de 1986.

DESÈ.- Traslladar el present acord als regidors de l’Ajuntament als efectes oportuns.

Signat: Francesc Barbero Escrivà,
Batlle

5.-   Decret de Batllia   núm.: 2019-0123, de 18 de juny,   de nomenament de Regidora 
d’Hisenda  com  a  administradora  mancomunada  dels  comptes  bancaris  de 
l’Ajuntament de Flix  .

Decret  de  Batllia  de  nomenament  de  Regidora  d’Hisenda  com  a  administradora 
mancomunada dels comptes bancaris de l’Ajuntament de Flix.  

En virtut de Decret de Batllia número 119 de 18 de juny de 2019, s’han establert les regidories 
que conformen l’Ajuntament i s’ha nomenat com a Regidora d’Hisenda a la Sra. Lara Bertran 
López de los Mozos.

Davant  la  necessitat  d’efectuar  operacions  bancàries  per  al  normal  funcionament  de 
l’Ajuntament de Flix, i la impossibilitat de celebrar el Ple d’organització abans del dia 28 de juny,  
en ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) 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,  
DISPOSO,

PRIMER.- Nomenar a la Regidora d’Hisenda, Lara Bertran López de los Mozos, administradora 
mancomunada dels comptes bancaris de l’Ajuntament, sent per tant clauers de l’Ajuntament de 
Flix,  autoritzats  per  exercir  les  facultats  bancàries  de  consulta  i  disposició  dels  comptes: 
Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President, Arturo González Benet, Secretari-Interventor i Lara 
Bertran  López  de  los  Mozos,  Regidora  d’Hisenda  de  l’Ajuntament  de  Flix,  amb  caràcter 
mancomunat i sense limitació de quantia.  

Ho mana i signa, el  Sr. Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President de l’Ajuntament de Flix, 
davant meu, el secretari, que en dono fe. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

El Ple es dona per assabentat.

TORN OBERT DE PARAULES

Malgrat quer aquesta sessió és de caràcter extraordinari, i no hi ha informes diversos 
ni  precs ni  preguntes, el  Sr.  Batlle,  de conformitat amb l’establert  en el  Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Flix, ofereix la possibilitat al públic de formular 
les preguntes que consideri oportunes. Per part del públic no se’n formula cap.
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Abans d’aixecar la sessió, la regidora Sra. Carme Rosich vol plantejar una declaració 
del seu grup, el Batlle-president li recorda que aquesta sessió es extraordinària, i que 
per  tant  no  es  pot  ampliar  l’ordre  del  dia  predeterminat.  S’acorda  deixar  pendent 
aquesta declaració per un proper Ple, que s’articularà bé en una moció, en un prec o 
en una pregunta.

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:  Francesc  Barbero  Escrivà,  Alcalde-President;  Arturo  González  Benet, 
secretari.  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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