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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 3/2008 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2008
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Forma de convocatòria:
Data de celebració:
Lloc de celebració:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
3/2008
Decret d’Alcaldia núm.: 28/2008, de 26 de febrer
28 de febrer de 2008
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
18:05 hores
18:25 hores

Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, que presideix
la sessió, dirigeix i modera el debats.
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Carolina Rofes Casas, 2n Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ferran Albiac Viñolas, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Josep Mauri Hierro, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Jaume Josep Masip Llop, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Neus Guiu Cervelló, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Montserrat Canals i Aliaga, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Excusa assistència:
Sr. Ramon Sabaté Arqué, 3r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Rita Maria Costa Puey, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Secretari General:
Sr. Arturo González Benet, Secretari General de l’Ajuntament en acumulació.
Altres assistents:
Sr. Josep Viñado i Pujol, Cap dels Serveis Municipals de l’Ajuntament.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial
3. Proposta d’adaptació dels grups de classificació del personal funcionari de l’Ajuntament
de Flix.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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4. Modificació dels Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre.(COMEBE).
5. Aprovació si s’escau, de l’Adhesió al conveni signat entre el Departament de Justícia,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.
6. Anul·lació de l’operació de tresoreria signada amb Caixa Tarragona i concertació d’un
altra amb la mateixa Caixa.
7. Assumptes sobrevinguts.
7.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.: 6, reguladora de les
taxes.
8. Informes diversos.
9. Precs i preguntes.
***************************************

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a aprovació les següents actes: acta núm.: 1/2008, corresponent a la sessió ordinària de
30 de gener de 2008 i acta núm.: 2/2008, corresponent a la sessió extraordinària de 13 de febrer de
2008. No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del membres de la Corporació assistents a la sessió, (9 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.- DESPATX OFICIAL
2.1. RATIFICACIONS DECRETS D’ALCALDIA.
Es proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
014/2008
015/2008
016/2008
017//2008
018/2008
019/2008
020/2008
021/2008
022/2008

Data
05/02/2008
08/02/2008
08/02/2008
08/02/2008
08/02/2008
08/02/2008
12/02/2008
12/02/2008
12/02/2008

Referència
Convocatòria Junta de Govern 07/02/2008
Exp. Aprovació modificació puntual PGOU, promogut per Ventonella 2006,
Aprova la sol·licitud de subvenció a la Diputació. Concurs Fotos i Portada Festes 2008
Aprova la sol·licitud de subvenció a la Diputació. Concurs Lo Flix d’Abans.
Aprova la sol·licitud de subvenció a la Diputació. Tallers d’Estiu
Aprova la sol·licitud de subvenció a la Diputació. Parc Nadal 2008
Exp. protecció legalitat urbanística. Andrew Veck. (partida Bobera)
Suspèn la tramitació llicència Endesa, línia alta a les Garrigues
Aprova la sol·licitud de Subvenció a la Diputació. Activitats d’educació ambiental.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,
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VOTACIÓ: Sotmesos a ratificació els anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents, 9 vots a favor.
************************
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADAPTACIÓ DELS GRUPS DE CLASSIFICACIÓ DEL
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE FLIX A LA LLEI 7/2007, DE 12 D’ABRIL, DE
L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC.
En el BOE de 13 d’abril de 2007 es publica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (en endavant, EBEP).
Tal i com disposa la disposició final quarta, aquesta Llei va entrar en vigor el 13 de maig, exceptuant
els apartats expressament relacionats en l’apartat segon de la mateixa disposició que estan
pendents del que estableixin les lleis de funció pública que es dictin en
desenvolupament de l’Estatut.
L’art. 76 de l’EBEP estableix els grups de classificació professional del personal funcionari de
carrera, indicant que els cossos i escales es classifiquen d’acord amb la titulació exigida per a
l’accés als mateixos, en els següents grups:
- Grup A, dividit en dos subgrups A1 i A2
- Grup B
- Grup C, dividit en dos subgrups C1 i C2
Alhora, la disposició addicional setena de l’EBEP disposa que a més a més dels grups classificatoris
establerts a l’art. 76, les administracions públiques podran establir d’altres agrupacions diferents de
les esmentades anteriorment.
La disposició transitòria tercera de l’EBEP disposa que mentre no es generalitzi la implantació dels
nous títols universitaris que indica l’art. 76 de l’EBEP, per a l’accés a la funció pública seguiran sent
vàlids els títols universitaris oficials vigents a l’entrada en vigor d’aquest Estatut i, transitòriament, els
grups de classificació existents a l’entrada en vigor de l’EBEP s’integraran en els grups de
classificació professional de funcionaris previstos a l’art. 76, d’acord amb les següents
equivalències:
Grup A ------------------ Subgrup A1
Grup B ------------------ Subgrup A2
Grup C ------------------ Subgrup C1
Grup D ------------------ Subgrup C2
Grup E ------------------ Agrupacions professionals de la da 7a (AP)
En conseqüència, a la vista de tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Integrar els grups de classificació del personal funcionari de l’Ajuntament de Flix,
existents a l’entrada en vigor de l’EBEP, en els grups de classificació professional de funcionaris
previstos en l’art. 76 de l’esmentat Estatut, d’acord amb les següents equivalències:
Funcionaris del Grup A, passen a integrar-se en el Grup A, subgrup A1
Funcionaris del Grup B, passen a integrar-se en el Grup A, subgrup A2
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,
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Funcionaris del Grup C, passen a integrar-se en el Grup C, subgrup C1
Funcionaris del Grup D, passen a integrar-se en el Grup C, subgrup C2
Funcionaris del Grup E: transitòriament s’integren en el Grup AP
SEGON.- Aquesta integració serà amb efectes 01/01/2008
TERCER.- Donar publicitat d’aquest acord i notificar-lo a tots els funcionaris afectats.
QUART.- Aquest acord posa fi a la via administrativa i per tant, si es vol impugnar procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva
notificació.
VOTACIÓ: Sotmesa a aprovació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots dels membres presents, 9 vots a favor.
*****************************
4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI MEMORIAL DELS
ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE
Per acord del Govern de la Generalitat de 10 de desembre de 2002, es van aprovar els Estatuts del
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, publicats al DOGC mitjançant la Resolució
PRE/959/2003, de 3 d’abril.
El consorci, integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Terra Alta
i els ajuntaments de Batea, Caseres, Corbera d'Ebre, La Fatarella, el Pinell de Brai, Vilalba dels
Arcs, neix amb la finalitat de museïtzar els espais de la Batalla de l'Ebre com a espai testimoni de la
història de Catalunya per a preservar la memòria i educar a totes les generacions del nostre país i
d'arreu del món en la cultura per la pau.
En data 3 de maig de 2005 el Govern va aprovar una modificació d’aquests Estatuts en virtut de la
qual es fixa com a objectiu general del Consorci recuperar la memòria històrica dels esdeveniments
de la Batalla de l’Ebre i s’obre a la resta d’ajuntaments que històricament van tenir una participació
significativa en la Batalla de l’Ebre.
Actualment, en virtut del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponen al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació les funcions
relacionades amb la recuperació de la memòria històrica.
Concretament, d’acord amb el Decret 186/2007, de 28 d'agost, d'estructura del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, correspon a la Direcció General de la Memòria
Democràtica, entre d’altres, vehicular la relació de la Generalitat amb el Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) i promoure la modificació dels Estatuts del COMEBE per
tal d'adaptar-los a la nova estructura organitzativa.
D’ acord amb el que preveu l’article 322, del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres,
activitats i serveis, l’acord de modificació adoptat ha de ser ratificat per la resta d’entitats
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,
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consorciades, i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació (vot favorable de la
majoria absoluta de membres de la Corporació, - article 313.2 de la mateixa norma-.)
En conseqüència, a la vista de tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció de la següent:
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del COMEBE, tal com consten a l’
Annex I del present acord .
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre.
ANNEX I
Estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre es constitueix com a entitat consorciada de
caràcter local entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Terra Alta, l'Ajuntament
de Batea, l’Ajuntament de Bot, l'Ajuntament de Caseres, l'Ajuntament de Corbera d'Ebre,
l'Ajuntament de la Fatarella, l’Ajuntament de Gandesa, l'Ajuntament del Pinell de Brai, l’Ajuntament
de la Pobla de Massaluca, l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, l’Ajuntament d’Ascó, l’Ajuntament de
Benissanet, l’Ajuntament de Flix, l’Ajuntament de Mòra d’Ebre i l’Ajuntament de Riba-Roja d’Ebre,
de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per a complir les finalitats
assenyalades en els presents Estatuts.Aquest Consorci s'obre a la resta d'ajuntaments de municipis
que històricament van tenir una participació significativa en la batalla de l'Ebre que demanin la seva
incorporació, mitjançant adhesió. També podran participar al Consorci, com a col·laboradors,
entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic concurrents amb les dels
ens locals que el componen.El Consorci s'ajustarà en la seva organització i activitat a la legislació
de règim local i en especial als articles 312 a 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Article 2
L'entitat consorciada s'anomena Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) i
gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
Article 3
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre té el seu domicili legal a Gandesa, a la seu
del Consell Comarcal de la Terra Alta, al carrer Bassa d'en Gaire, 1.
Article 4
La batalla de l'Ebre de l'any 1938 va esdevenir un fet cabdal per a la història de Catalunya i
d'Espanya. Al llarg de 115 dies, es van produir els enfrontaments més cruents de tota la Guerra Civil
i es va decidir la sort d'aquell conflicte en favor dels militars sollevats.
Recuperar la memòria històrica d'aquells esdeveniments és l'objectiu que ha de dirigir aquest
Consorci, car la batalla de l'Ebre i el territori on va tenir lloc esdevenen testimoni de la història de la
Catalunya i l'Espanya contemporània.
Per dur a terme aquesta tasca de recuperació de la memòria històrica i revalorització del seu llegat
patrimonial, el Consorci impulsarà, entre els municipis consorciats, la creació de centres
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,
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d'interpretació, la recuperació d'espais històrics de la batalla, així com totes aquelles accions o
activitats que tinguin com a finalitat el coneixement de la batalla de l'Ebre i dels esdeveniments que
la van envoltar.
TÍTOL II
Règim orgànic i funcional
Capítol I
Òrgans i funcions
Article 5
El Consorci s'organitza de la manera següent:
5.1 Un president, nomenat per la Generalitat de Catalunya i que recaurà en la persona del conseller
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, que podrà delegar l’exercici de les funcions de la
presidència en la vicepresidència primera
5.2 Sis vicepresidències, amb caràcter executiu i per garantir el bon funcionament del Consorci, que
correspondran:
La vicepresidència primera correspondrà a la persona titular de l’òrgan de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria de memòria democràtica.
La vicepresidència segona correspondrà al delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de
l’Ebre.
La vicepresidència tercera correspondrà a un representant del Consell Comarcal de la Terra Alta.
La vicepresidència quarta correspondrà a un representant de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre.
La vicepresidència cinquena correspondrà a un representant de l’Ajuntament de Gandesa
La vicepresidència sisena correspondrà a un representant dels Ajuntaments consorciats de la
Ribera d’Ebre
5.3 Junta General, integrada per les persones que en detinguin la
presidència, les sis
vicepresidències, tres vocals representants de la Generalitat de Catalunya (—un del departament
competent en matèria de memòria democràtica, un del departament competent en matèria de
cultura i un altre del departament competent en matèria de turisme—, i per dos representants de
cada ens consorciat (un en el cas de disposar d’una vicepresidència).
5.4 Consell d'Administració, integrat per les persones que en detinguin la presidència i les sis
vicepresidències.
Article 6
Seran funcions de la Junta General:
a) Aprovar el pressupost del Consorci i ratificar les seves modificacions.
b) Aprovar les taxes o preus públics per a la prestació de serveis.
c) Aprovar la tramitació d'expedients d'operacions de crèdit.
d) Aprovar l'inventari i els comptes generals.
e) Aprovar el programa general d'activitats del Consorci.
f) Aprovar el Reglament de Règim Interior del Consorci.
g) Aprovar la modificació dels presents Estatuts.
h) Aprovar el quadre de llocs de treball del Consorci i acceptar herències, legats i donacions.
i) Nomenar els membres del Consell d'Administració.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,
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j) Disposar i alienar béns i drets del Consorci amb les limitacions que determini la normativa vigent.
k) Dissoldre el Consorci.
l) Delegar funcions en el Consell d'Administració.
m) Proposar el nomenament dels responsables de les àrees tècniques a la Generalitat de
Catalunya.
n) Aprovar la incorporació dels nous membres del Consorci.
Article 7
7.1 Són atribucions del president:
a) Ostentar la representació del Consorci.
b) Elaborar i executar el pressupost dintre dels límits que li marquen els presents Estatuts.
c) Exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència. A ratificar pel Consell
d'Administració.
d) Aprovar amb caràcter inicial la plantilla de personal i nomenar, separar i sancionar el personal
que la integri.
e) Aprovar la contractació d'obres i serveis que no ultrapassin l'import del 10% dels recursos
ordinaris o afectin més d'un exercici econòmic, i d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
f) Autoritzar despeses amb els límits establerts a les bases d'execució del pressupost.
g) Ordenar pagaments de conformitat amb les bases d'execució del pressupost.
h) Exercitar les funcions que li deleguin tant la Junta General com el Consell d'Administració, així
com aquelles altres que la legislació del règim local atribueixi al president de l'entitat local o no
estiguin atribuïdes a cap altre òrgan per aquests Estatuts.
7.2 El president podrà delegar les funcions previstes als apartats b), d) i e) en els vicepresidents.
7.3 El president podrà crear un Consell Assessor, on participaran els sis vicepresidents del
Consorci, i que estarà format per entitats o institucions relacionades amb l'objecte d'aquest
Consorci.
Article 8
Els vicepresidents ostentaran amb caràcter executiu les funcions que els deleguin el president, la
Junta General o el Consell d'Administració.
Article 9
9.1 Són funcions del Consell d'Administració:
a) Aprovar l'avantprojecte de pressupost i sotmetre'l a l'aprovació de la Junta General així com les
modificacions que durant l'exercici siguin considerades procedents.
b) Elevar a la Junta General a través del seu president les propostes d'actuació que consideri més
adients per a la millor eficàcia en la gestió del Consorci.
c) Exercitar accions judicials i administratives.
d) Delegar al president o als vicepresidents les funcions que es considerin adients.
e) Ratificar els acords o actuacions del president que no siguin competència exclusiva de la Junta
General.
9.2 El Consell d'Administració emetrà un informe del Compte General i de Patrimoni. El compte
general, que serà preparat per la Intervenció del Consorci, serà sotmès a la corresponent informació
pública i posterior aprovació per part de la Junta General.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,
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Capítol II
Estructura administrativa del Consorci
Article 10
Aquest òrgan tècnic estarà integrat per l'estructura que consideri oportuna la Junta General. Els
seus responsables seran nomenats per la Generalitat de Catalunya i a proposta de la Junta General
del Consorci.
El Reglament de règim intern regularà la seva composició i funcions.
En els òrgans del Consorci on participin, ho faran amb veu i sense vot.
Article 11
El Consorci tindrà un secretari i un interventor, que assistiran amb veu i sense vot a les reunions
dels diferents òrgans col·legiats. Ambdós llocs seran coberts per qui exerceixi aquestes funcions en
el Consell Comarcal de la Terra Alta.
Capítol III
Sessions i acords
Article 12
La Junta General farà les seves sessions, ordinàries o extraordinàries, en el domicili social del
Consorci.
Es reunirà en sessió ordinària una vegada al semestre, i en sessió extraordinària sempre que ho
consideri necessari el president o a petició d'una tercera part dels membres amb dret a vot.
Article 13
Per a la vàlida realització de les sessions, en primera convocatòria, o en segona una hora després
de la primera, serà necessària l'assistència de la tercera part dels seus membres amb dret a vot. No
es podrà celebrar sessió sense l'assistència del president o del secretari, o de qui legalment els
substitueixi.
Article 14
L'ordre del dia de cada sessió serà fixat pel president i es repartirà als membres de la Junta
General, junt amb la convocatòria, que es cursarà, almenys, amb dos dies d'antelació, tant si és
sessió ordinària com si és extraordinària.
Article 15
Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents amb dret a vot, dirimint els
empats la persona que ocupa la Presidència mitjançant vot de qualitat. I pel que no es disposi en
aquests Estatuts, serà d'aplicació la legislació vigent sobre règim local. En tot cas aquest article
quedarà sotmès als quòrums de majoria que es determinen en l'article 47 de la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de reforma de la Llei 7/1985, de règim local.
TÍTOL III
Règim econòmic i financer
Article 16
El règim econòmic i financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per a les entitats de
caràcter local, d'acord amb la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i el Reial decret 500/1990, de 20
d'abril.
Article 17
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
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Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:
a) Aportacions dels consorciats.
b) Rendiments dels seus serveis.
c) Subvencions, donacions i altres ingressos de dret públic o privat.
d) Emprèstits i préstecs.
Article 18
Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part dels ens
consorciats o modificació dels percentatges assenyalats per a les aportacions ordinàries han de ser
ratificats per cadascun dels ens que resultin obligats. Aquests percentatges seran acordats pel
Consell d'Administració per a la seva validesa i aprovats per cadascun dels ens consorciats.
Article 19
19.1 El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual que s'ajustarà a la normativa vigent
sobre comptabilitat pública.
El president procedirà a l'elaboració i corresponent aprovació de l'avantprojecte del pressupost
davant del Consell d'Administració, el qual l'elevarà a la Junta General per a la seva aprovació.
El mateix procediment administratiu es disposa per a les possibles modificacions de pressupost que
siguin de menester durant l'exercici.
19.2 El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci s'adaptarà a les disposicions
vigents sobre la comptabilitat pública local.
TÍTOL IV
Modificació dels Estatuts
Article 20
La modificació dels presents Estatuts, que correspon a la Junta General, ha de ser ratificada per les
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació.
TÍTOL V
Aprovació i dissolució del Consorci
Article 21
Per a l'entrada en vigor d'aquests Estatuts caldrà la seva aprovació per parts dels ens consorciats i
la tramitació prevista en la normativa vigent.
La vigència d'aquest Consorci s'estableix per deu anys, prorrogables pel mateix període si cap de
les entitats que l'integren sol·licita, abans de 2 mesos de finalitzar el termini de vigència d'aquest,
que no es prorrogui.
Article 22
22.1 La dissolució del Consorci es produirà mitjançant acord de la Junta General, entre d'altres
causes, per alguna de les següents:
a) Per disposició legal.
b) Per compliment de la seva finalitat, o per impossibilitat de compliment.
c) Mutu acord dels ens consorciats.
d) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.
e) Per incompliment de l'objecte.
f) Per transformació del Consorci en un altre ens.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
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g) Per separació d'algun dels membres, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
22.2 Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que faci un preavís al
mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent en el compliment de
les obligacions i compromisos anteriors i que en garanteixi el compliment dels pendents.
Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunirà la Junta General per tal d'impulsar,
si s'escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució
del Consorci.
Article 23
23.1 Per poder acordar la dissolució és necessari el vot de la majoria absoluta dels membres de la
Junta General, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels diferents membres.
23.2 L'acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també la reversió a
cada entitat consorciada dels seus béns i drets, així com determinar l'assumpció de les obligacions
respectives. També s'haurà de fer la previsió de destinació dels béns dipositats als diferents centres
d'interpretació que es vagin creant als municipis consorciats.
23.3 Així mateix, l'acord de dissolució ha de determinar la destinació del personal del Consorci a les
plantilles respectives dels ens consorciats, amb respecte de tots els seus drets.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents, 9 vots a favor.
***************************************
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE EL
DEPARTAMENT DE JUSTICIA, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
Atès el Conveni marc signat entre el Departament de Justícia, L’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per fomentar i implementar els diferents
programes d’intervenció en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Atès que l’esmentat conveni preveu la possibilitat d’adhesió per als ens locals interessats.
Vist el contingut del Conveni, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni signat entre el Departament de Justícia, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per fomentar i
implementar els diferents programes d’intervenció en l’àmbit de competències de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil que s’adjunta, com a part integrant d’aquest
acord.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document d’adhesió al Conveni, així com de
la resta de documents i contractes que l’integren.
TERCER.- Notificar el present acord a la Subdirecció General de Medi Obert i Mesures Penals
Alternatives de Barcelona.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
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VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents, 9 vots a favor.
***************************************
6.- PROPOSTA D’ACORD D’ANUL.LACIÓ DE L’OPERACIÓ DE TRESORERIA CONCERTADA
AMB CAIXA TARRAGONA I CONCERTACIÓ D’UN ALTRA OPERACIÓ DE TRESORERIA.
Antecedents:
En sessió plenària número 12/2007, celebrada el dia 18 de desembre, s’adopta, entre altres, l’acord
de concertar amb Caixa Tarragona, una pòlissa de tresoreria per import de 1.000.000 €.
Per la formalització es va fer un informe de Secretaria Intervenció, en el qual a l’apartat 3.3. hi deia:
... “3.3. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents no supera el 30% dels
ingressos liquidats per a operacions corrents en l’exercici anterior, de conformitat amb l’article 51 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.”...
En posterioritat a la signatura del contracte de la formalització de pòlissa esmentada, s’ha
comprovat que per error involuntari en el càlcul de l’import acumulat de les operacions de crèdit a
curt termini vigents, aquest si que supera el 30% dels ingressos liquidats ..., per tan, a la vista
d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Donar de baixa la pòlissa de compte de crèdit de tresoreria municipal concertada amb
Caixa Tarragona, número 0014-04-499-13 per import d’1.000.000 d’euros.
SEGON.- Concertar amb Caixa Tarragona, una pòlissa de crèdit amb la Caixa de Tarragona, per
import de 940.000 Euros.. d’acord amb les condicions següents:
a) Import: 940.000 €
b) Tipus d’Interès variable EURIBOS TRIMESTRAL + 0,15 %.
c) Revisió del tipus d’interès: Trimestral.
d) Comissió d’obertura : 0%.
e) Comissió d’estudi: 0%.
f) Comissió de cancel·lació anticipada: 0%
g) Formalització: Intervenció Secretari de l’Ajuntament.
TERCER.- Facultar tan àmpliament com el dret sigui menester a l’Il.lm. Sr. Alcalde President per a
l’efectivitat del present acord.
QUART.- Traslladar aquest acord a CAIXA TARRAGONA als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents, 9 vots a favor.
***************************************
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
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Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes diversos i,
de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat amb l’establert en els articles 103.3 del text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, proposa l’ampliació de l’ordre del dia, per via
d’urgència per tractar dels següents assumptes:
- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.: 6, reguadora de les
taxes.
El Ple, aprova per UNANIMITAT de vots del dels membres presents en la sessió, 9 vots a
favor, i, per tant, amb el quòrum d’adopció d’acords a què fan referència els articles
esmentats anteriorment, l’apreciació de la urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia
preestablert.
***************************************
7.1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 6
REGULADORA DE LES TAXES.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament considera necessari modificar l’Ordenança Fiscal núm.: 6, reguladora de les
taxes, per tal de desenvolupar l’exigència de garanties en els supòsits de
Fonaments de dret:
1.- Articles 15 a 19 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), en quant al procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
2.- L’article 17 del TRLRHL estableix que els acords provisionals adoptats i el text de l’ordenança
fiscal modificada s’han d’exposar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província.
3.- En els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes durant el
període d’exposició pública de l’Ordenança.
4.- El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d’exposició publica sense haver-se
presentat reclamacions, els acords s’entendran definitivament aprovats i, s’hauran de publicar, junt
amb el text íntegre de la modificació, en el Butlletí Oficial de la Província.
En conseqüència, tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta modificació
d'ordenança
fiscal és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple del número
legal de membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1 de la LRBRL, atenent al
que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic des ens locals, es
proposa al Ple l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
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PRIMER.- Modificar l’Ordenança fiscal núm.: 6, reguladora de les taxes, en el següent sentit:
S’afegeix, un article 5è, a l’esmentada Ordenança, que estableix:
“Article 5. Garanties i Fiances.
1.- Per a la concessió de llicències urbanístiques, llicències per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, i autoritzacions per la utilització de béns de titularitat
municipal, l’Ajuntament de Flix podrà sol·licitar al subjecte passiu la constitució d’una fiança que
respongui de les obligacions vers l’Ajuntament, derivades de l’esmentada llicència o autorització,
pel que fa a les condicions de l’obra, la utilització o l’aprofitament del domini públic, la utilització
de béns municipals, i els danys que es puguin originar.
2.- En el cas de llicències urbanístiques i llicències per la utilització i l’aprofitament del domini
públic, l’import de la fiança serà proposat pels Serveis Tècnics Municipals, establint-se, en tot cas,
un mínim de 500 euros. Per a la fixació de l’import de la fiança o garantia, els Serveis Tècnics
tindran en compte els preus de mercat de reposició dels serveis que es puguin veure afectats. Els
Serveis Tècnics també podran proposar, en el seu cas, el manteniment de la fiança durant un
termini de temps determinat, que en tot cas no podrà superar l’any, a comptar des de la
finalització de les obres o la utilització i l ‘aprofitament del domini públic. En tot cas correspon a
l’òrgan que concedeix la llicència la fixació definitiva de l’import de la fiança, i l’obligació del
manteniment de la mateixa.
En el cas d’autoritzacions per la utilització de béns de titularitat municipal, l’import de la fiança serà
determinat per l’òrgan que concedeixi l’esmentada autorització.
3.- Finalitzada l’obra, la utilització o l’aprofitament del domini públic o la utilització del bé municipal,
es procedirà a la devolució de la fiança, excepció feta que la mateixa s’hagi de mantenir durant un
termini determinat, previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, o s’exigirà la
diferència que eventualment pugui resultar en contra del subjecte passiu pels desperfectes de tota
índole que s’hagin ocasionat en qualsevol bé o servei municipal.
4.- Les fiances també s’aplicaran per a respondre de l’import de les infraccions urbanístiques o de
qualsevol altre tipus, que se’n puguin derivar en cas de sancions o altres tributs municipals
relacionats amb l’obra, bé o servei.
5.- En el cas de llicències urbanístiques, llicències per la utilització o l’aprofitament del domini
públic i autoritzacións per la utilització de béns municipals, s’entendrà que els serveis o béns de
titularitat municipal es troben en bon estat d’ús i conservació, excepció feta que el subjecte passiu
justifiqui que els mateixos es troben malmesos abans de l’inici de les obres, de la utilització o
l’aprofitament del domini públic o de la utilització del bé de titularitat municipal.

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així
com el text íntegre de l’ordenança fiscal modificada, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap reclamació durant el termini d’informació pública per
part dels qui tinguin un interès directe o resultin afectats, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats sense necessitat de cap altre acord plenari.
QUART.- Disposar que els acords definitius de modificació d’aquesta ordenança fiscal així com el
text íntegre de la modificació aprovada seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.”
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents, 9 vots a favor.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
Flix, 26 de març de 2008.
El Secretari General,
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***************************************
8.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa els membres de la Corporació dels següents assumptes:
a) Proposta d’aplicació del programa: “Minuts/Menuts”, que es porta a terme a iniciatva del
departament d’Acció Social i Ciutadania, i que té com a objectiu: Oferir un servei per a infants de 0 a
3 anys de guarda puntual fora de l’horari escolar. El servei vol oferir un temps de “respir” a les
famílies amb infants de 0/3 anys fora de l’horari escolar, dins d’un un espai lúdic i de guarda de
qualitat per als infants i llurs famílies, i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
b) Tractament de la mosca negra. L’Alcalde informa que el tractament de la mosca negra s’ha
avançat un mes.
c) L’Alcalde informa que el proper 17 de març es farà un acte a Barcelona, organitzat pel
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en homenatge a les ciutats
bombardejades durant la guerra civil espanyola. En aquest acte hi intervindran l’Alcalde de
Barcelona, el de Figueres i ell mateix.
*****************************
9.- PRECS I PREGUNTES.
Ni per part dels regidors assistents, ni per part del públic assistent a la sessió 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 municipal, en dono fe, en compliment
de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,
El Secretari general,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/03/08
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