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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 10/2008 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2008

Identificació de la sessió:

Hi assisteixen:

Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Forma de convocatòria:
Data de celebració:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:
Excussen assistència:

Ordre del dia:

Regidors:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
9/2008
Decret d’Alcaldia núm.: 119/2008
9 de setembre de 2008.
Sala de Plens
18:00 hores
20:15 hores

Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sra. Rita Maria Costa Puey
Sr. Jaume Josep Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Arturo González i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol,
Sr. Joan Josep Mauri Hierro
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Flix corresponent a
l’exercici econòmic de 2007.
4. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 1/2008, de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de
crèdit, finançant per majors ingressos i baixes de partides de despesa.
5. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre per a la implantació d’un programa integral d’acollida.
6. Aprovació del Pla municipal de protecció civil per a episodis de
contaminació accidental del riu Ebre, associat a tasques de
descontaminació de l’embassament de Flix.
7. Acceptació d’una subvenció de 50.061,00€.-€, atorgada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a l’Escola
Municipal de Música.
8. Moció en relació al tancament de les estacions de ferrocarril d’Ascó,
Flix i Riba-roja d’Ebre.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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9. Assumptes sobrevinguts.
10. Informes diversos.
11. Precs i preguntes.
***************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
- Acta núm.: 09/2008, corresponent a la sessió ordinària de 21 de juliol.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple (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. DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets de Presidència següents
Núm.
Data
Referència
121
15/07/2008 Convocatòria Junta de govern pel dia 18/07/08
123
25/05/2008 Correcció errada llicència de segregació
124
25/07/2008 Aprovació definitiva projecte climatització
125
30/07/2008 Donar compte del compte general al proper Ple que se celebri.
126
31/07/2008 Resolució recurs de reposició Granero Vilarasau
127
31/07/2008 Nomenament secretaria accidental de l'1 d'agost al 18 d'agost
128
13/08/2008 Concessio llicència
129
13/08/2008 Autorització actuació infantil
130
13/08/2008 Autorització instal.lació taules
131
13/08/2008 Autorització realització treballs ascensors Jaume I.
132
19/08/2008 Decret de concessió d'una llicència de 1a. Ocupació
133
19/08/2008 Decret legalització ampliació d'un projecte
134
19/08/2008 Decret de concessió d'una llicència de 1a. Ocupació
135
19/08/2008 Acceptació subvencions activitats culturals
136
19/08/2008 Acceptació subvenció educació ambiental
137
26/08/2008 Convocatòria sessió de Junta de Govern dia 29/08/08
138
02/09/2008 Esmena documentació Parc eòlic de les Vallfenoses
139
02/09/2008 Esmena documentació Parc eòlic de la Cova de Matamoros
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Núm.
Data
Referència
140
02/09/2009 Contractació laboral a temps parcial de Montserrat Ricart
141
04/09/2008 Convocatòria sessió plenària dimarts dia 09/09/08, 18 hores
VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la ratificació dels anteriors Decrets de Presidència, es
ratifiquen per UNANIMITAT dels vots dels membres presents del Ple, 9 vots a favor.
2.2. DACIÓ DE COMPTES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’ANY 2007.
Es dona compte de la Liquidació pressupostària de l’any 2007, el resum del qual és la següent:
“AJUNTAMENT
1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
4.004.317,00
Modificacions de despeses:
2.376.605,61
Pressupost definitiu de despeses:
6.380.922,61
Despeses autoritzades:
0,00
Despeses compromeses:
6.331.346,06
Obligacions reconegudes:
6.331.346,06
Despeses ordenades:
5.717.195,83
Pagaments realitzats:
5.717.195.83
Obligacions pendents de pagament:
614.150,20
1.2 Exercicis tancats:
Oblig. Recone. pendents de pagament a
inici exercici.
802.390,41
Baixes:
0,00
Pagaments realitzats:
664.269,18
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici.
138.121,23
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT:
752.271,43
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
4.004.317,00
Modificacions d’ingressos:
2.376.605,61
Pressupost definitiu d’ingressos:
6.380.922,61
Drets reconeguts:
4.899.182,54
Drets anul·lats:
2.573,32
Drets cancel·lats:
0,00
Recaptació neta:
4.207.916,66
Drets pendents de cobrament:
688.692,56
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici.
1.805.722,89
Altes:
6.579,65
Recaptació
930.835,52
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

4

AJUNTAMENT DE FLIX

Drets pendent de cobrament al
final de l’exercici.
881.467,02
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:
1.570.159,58
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
4.896.609,22
Obligacions reconegudes netes (-)
6.331.346,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
-1.434.736,81
Desviacions positives de finançament (-)
0,00
Despeses finançades amb romanents de tresoreria (+)
1.505.127,09
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
70.390,28
4.- Romanent de crèdit:
el total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 49.576,58 €.
5.- Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1 (+) Fons líquids
775.703,66
2 (+) Drets pendent de cobrament
1.738.143,09
3 (-) Obligacions pendents de pagament
2.048.195,70
I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
465.651,05
II Saldos de dubtós cobrament
415.313,16
III Excés de finançament afectat
0,00
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III)
50.337,89
ESCOLA-BRESSOL
1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
116.409,00
Modificacions de despeses:
0,00
Pressupost definitiu de despeses:
116.409,00
Despeses autoritzades:
0,00
Despeses compromeses:
112.748,11
Obligacions reconegudes:
112.748,11
Despeses ordenades:
106.931,68
Pagaments realitzats:
106.931,68
Obligacions pendents de pagament:
5.816,43
1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents
de pagament a l’inici de l’exercici.
7.396,61
Baixes:
0,00
Pagaments realitzats:
7.396,61
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici.
0,00
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT:
5.816,43
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
116.409,00
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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Modificacions d’ingressos:
0,00
Pressupost definitiu d’ingressos:
116.409,00
Drets reconeguts:
122.220,19
Drets anul·lats:
115,76
Drets cancel·lats:
0,00
Recaptació neta:
96.399,37
Drets pendents de cobrament:
25.705,06
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici.
17.603,09
Altes:
0,00
Recaptació
17.603,09
Drets pendent de cobrament al
final de l’exercici.
0,00
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:
25.705,06
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
122.104,43
Obligacions reconegudes netes (-)
112.748,11
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
9.356,32
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
9.356,32
4.- Romanent de crèdit:
El romanent de crèdit ascendeix a un total de 3.660,89 €.
5.- Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1(+) Fons líquids
3.332,14
2(+) Drets pendent de cobrament
26.297,85
3(-) Obligacions pendents de pagament
8.119,77
I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
21.510,22
II Saldos de dubtós cobrament
0,00
III Excés de finançament afectat
0,00
IV Romanent de tresoreria per a despeses
Generals (I-II-III)
21.510,22
ESCOLA DE MÚSICA
1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
209.955,00
Modificacions de despeses:
15.500,00
Pressupost definitiu de despeses:
225.455,00
Despeses autoritzades:
0,00
Despeses compromeses:
203.097,99
Obligacions reconegudes:
203.097,99
Despeses ordenades:
199.481,83
Pagaments realitzats:
199.481,83
Obligacions pendents de pagament:
3.616,16
1.2 Exercicis tancats:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici.
6.092,38
Baixes:
0,00
Pagaments realitzats:
6.092,38
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici.
0,00
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT:
3.616,16
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
209.255,00
Modificacions d’ingressos:
15.500,00
Pressupost definitiu d’ingressos:
225.455,00
Drets reconeguts:
208.729,35
Drets anul·lats:
388,16
Drets cancel·lats:
0,00
Recaptació neta:
160.830,97
Drets pendents de cobrament:
47.510,22
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici.
21.709,89
Baixes:
0,00
Recaptació
21.709,89
Drets pendent de cobrament al
final de l’exercici.
0,00
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:
47.510,22
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
208.341,19
Obligacions reconegudes netes (-)
203.097,99
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
5.243,20
Desviacions positives de finançament (-)
0,00
Despeses finançades amb romanents de tresoreria (+)
0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
5.243,20
4.- Romanent de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 22.357,01 €.
5.- Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1(+) Fons líquids
8.922,84
2 (+) Drets pendents de cobrament
50.915,04
3 (-) Obligacions pendents de pagament
45.893,93
I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
13.943,95
II Saldos de dubtós cobrament
0,00
III Excés de finançament afectat
0,00
IV Romanent de tresoreria per a despeses
Generals (I-II-III)
13.943,95
ORGANISME AUTÒNOM DE COMUNICACIÓ LOCAL DE FLIX
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.2 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
144.059,00
Modificacions de despeses:
20.800,00
Pressupost definitiu de despeses:
164.859,00
Despeses autoritzades:
0,00
Despeses compromeses:
159.419,54
Obligacions reconegudes:
159.419,54
Despeses ordenades:
149.439,08
Pagaments realitzats:
149.439,08
Obligacions pendents de pagament:
9.980,46
1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici.
11.955,42
Baixes:
0,00
Pagaments realitzats:
11.955,42
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici.
0,00
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT:
9.980,46
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
144.059,00
Modificacions d’ingressos:
20.800,00
Pressupost definitiu d’ingressos:
164.859,00
Drets reconeguts:
167.362,56
Drets anul·lats:
111,28
Drets cancel·lats:
0,00
Recaptació neta:
162.784,54
Drets pendents de cobrament:
4.466,74
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici.
4.090,19
Baixes:
- 56,80
Recaptació
4.033,39
Drets pendent de cobrament al
final de l’exercici.
0,00
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:
4.466,74
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
167.251,28
Obligacions reconegudes netes (-)
159.419,54
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
7.831,74
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
7.831,74
4.- Romanent de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 5.439,46 €.
5.- Romanent de tresoreria:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1 (+) Fons líquids
18.807,75
2 (+) Drets pendents de cobrament
5.798,29
3 (-) Obligacions pendents de pagament
13.084,85
I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
11.521,19
II Saldos de dubtós cobrament
0,00
III Excés de finançament afectat
0,00
IV Romanent de tresoreria per a despeses
Generals (I-II-III)
11.521,19”
El Ple es dona per assabentat del resultat de la liquidació del Pressupost General de
l’Ajuntament de Flix corresponent a l’exercici econòmic de 2007.
2.3.- DACIÓ DE COMPTES DE L’INFORME DEL SECRETARI NTERVENTOR EN RELACIÓ
A L’INCOMPLIMENT DEL PRINCIPI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2007.
Es dona compte de l’informe emes pel Secretari Interventor en relació a la liquidació del
Pressupost General de l’Ajuntament de Flix, que es transcriu a continuació:
“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ.
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol.licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació.
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
2. ANTECEDENTS
2.1. El Pressupost liquidat corresponent a l’exercici 2007 no compleix el principi d’estabilitat
pressupostària, ja que, la suma dels ingressos no financers, capítols 1 a 7, és inferior a la suma
de les despeses no financeres, capítols 1 a 7, amb la qual cosa, s’obté un dèficit no financer
per import d’1.877.431,00.- €.
2.2. No es practiquen ajustaments en el càlcul anterior.
3. FONAMENTS JURÍDICS
L’article 165.1 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), estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la Llei 18/2001, general
d’estabilitat pressupostària.
El mateix determinen els articles 3 i 19 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Atès l’article 22 del TRLGEP, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a
l’aprovació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic i financer corrector a
mitjà termini.
Els articles 4, 15, 16.2, 19 i 21 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la LGEP, regulen la instrumentació i determinació de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària així com el seu compliment.
4. CONCLUSIÓ
El Pressupost liquidat de l’exercici 2007 no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de conformitat amb l’article 19.3 del TRLGEP i l’article 15.1 del Reglament de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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desenvolupament de la LGEP, ja que es determina una necessitat de finançament per import
d’1.877.431,00.- €, amb la qual cosa i, d’acord amb el que estableix l’article 16.2 del
Reglament, caldrà trametre aquest informe a la Direcció General de Política Financera, en el
termini dels 15 dies hàbils següents al coneixement del Ple.
Atès l’article 22 del TRLGEP i articles 15, 16.2 i 19 del Reglament de la LGEP, quan el resultat
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària sigui d’incompliment caldrà elaborar i aprovar pel Ple,
un pla econòmic financer a tres anys, en el termini màxim dels tres mesos següents a
l’aprovació del pressupost general de la Corporació.
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP, es donarà
comunicació a la Direcció General de Política Financera del corresponent pla econòmic
financer que s’ha aprovat.
Flix, 2 de setembre de 2008, Arturo González Benet, Secretari Interventor.”
El Ple es dona per assabentat de l’informe del Secretari Interventor, en relació a la
Liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Flix corresponent a l’exercici
econòmic de 2007, i s’acorda remetre l’esmentat informe a la Direcció General de Política
Financera del Departament d’Econòmia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
***************************************
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’ANY
2007.
Antecedents:
1.- Finalitzat l’exercici pressupostari de 2007, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
2.- El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària
i annexos.
3.- El compte ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia
15 de maig de l’actual exercici.
4.- Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 30 de maig
de 2008. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, de
13/06/2008, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Fonaments de Dret:
1.- Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2007, integrats
pels següents documents comptables:
Ajuntament:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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-

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 13.229.859,78.- €, un passiu de
13.229.859,78.- €, i un resultat de l’exercici amb un guany de 10.733,89.- €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de
10.733,89.- €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
688.692,56.- €, unes obligacions pendents de pagament de 614.150,20.- €, uns
romanents totals de 49.576,58.- €, i un resultat pressupostari ajustat de 70.390.28.- €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Escola Bressol:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 33.694,33.- €, un passiu de
33.694,33.- € i un resultat de l’exercici amb un guany de 9.273,38.- €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de
9.273,38.- €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
25.705,06.- €, unes obligacions pendents de pagament de 5.816,43.- €, uns romanents
totals de 3.660,89.- €, i un resultat pressupostari ajustat de 9.356,32.- €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Escola de Música:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 59.837,88.- €, un passiu de
59.837,88.- € i un resultat de l’exercici amb un guany de 5.243,20.- €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de
5.243,20.- €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
47.510,22.- €, unes obligacions pendents de pagament de 3.616,16.- €, uns romanents
totals de 22.357,01.- €, i un resultat pressupostari ajustat de 13.943,95.- €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 33.772,79.- €, un passiu de
33.772,79.- € i un resultat de l’exercici amb un guany de 5.099,68.- €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de
5.099,68.- €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
4.466,74.- €, unes obligacions pendents de pagament de 9.980,46.- €, uns romanents
totals de 5.439,46.- €, i un resultat pressupostari ajustat de 7.831,74.- €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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e-mail: aj.flix@altanet.org
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Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 98.424,70.- €, un passiu de
98.424,70.- € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 2.375,32.- €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de
2.375,38.- €.
- En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 1.598,24.- €, unes
obligacions pendents de pagament de 800,02.- €.
SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fin d’exercici i agrupats per
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT, dels
vots dels membres presents del Ple, 9 vots a favor.
***************************************
4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 1/2008 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I
CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS I
BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE PARTIDES DE DESPESA.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2008 de l’Ajuntament de Flix és desprèn la
necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a crearne de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer, mitjançant
els majors ingressos produïts sobre els inicialment previstos en el pressupost vigent, en les
quals existeix romanent de crèdit suficient, i per baixes de partida de despesa per anul·lació.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix, corresponents a l’exercici
econòmic de 2008.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2008, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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ingressos i baixes de partida de despesa per anul·lació, el resum del qual s’incorpora com
annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 1/2008. Pressupost Ajuntament 2008.
ESTAT D’INGRESSOS
C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total.............

Entitat
1.099.615,00
200.000,00
581.240,00
1.384.437,00
58.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.323.592,00

Augments Disminucions
0,00
0,00
536.000,00
0,00
19.600,00
0,00
161.609,66
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
105.655,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883.865,61
0,00

Total
1.099.615,00
736.000,00
600.840,00
1.546.046,66
58.300,00
61.000,00
105.655,95
0,00
0,00
4.207.457,61

Entitat
1.361.640,00
1.317.972,00

Augments Disminucions
0,00
5.548,21
407.843,13
8.000,00

Total
1.356.091,79
1.717.815,13

ESTAT DE DESPESES
C. Denominació
1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents i serveis
3

Despeses financeres

111.500,00

0,00

0,00

111.500,00

4

Transferències corrents

6

Inversions reals

287.480,00

12.721,75

0,00

300.201,75

0,00

394.948,94

0,00

394.948,94

7

Transferències de capital

0,00

81.900,00

0,00

81.900,00

8

Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Passius financers

245.000,00

0,00

0,00

245.000,00

3.323.592,00

897.413,82

13.548,21

4.207.457,61

Total...............

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT, dels
vots dels membres presents del Ple, 9 vots a favor.
***************************************
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE LA RIBERA D’EBRE I L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A LAA IMPLANTACIÓ DEL
PROGRAMA INTEGRAL D’ACOLLIDA ALS AJUNTAAMENTS DE LA COMARCA.
Antecedents:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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1.- Al llarg d’aquests darrers anys el fenomen de la immigració ha estat un dels punts amb un
major impacte i repercussió socioeconòmica a Catalunya. En aquest sentit es palesa que les
persones immigrades no han arribat de manera simultània ni en el temps ni en els diferents
pobles i ciutats del nostre territori, la qual cosa, ha provocat que les diferents administracions
públiques, entitats i altres institucions han hagut d’assumir una sèrie de reptes importants per
afrontar la gestió d’aquesta nova realitat social, cada vegada més plural, diversa i complexa.
2.- L’arribada de la població estrangera s’ha de gestionar amb l’adequada previsió i amb una
política preventiva que pugui englobar la primera acollida i garanteixi la informació i el
coneixement que haurà d’obtenir les persones nouvingudes sigui l’element indispensable per a
promoure la seva plena autonomia el més ràpidament possible.
3.- Cal impulsar mecanismes que permetin seguir itineraris que garanteixin el coneixement de
l’entorn, el coneixement de la llengua, la formació laboral i, quan sigui necessari, l’acolliment
residencial. En aquestes tres línies cal promoure la coordinació i l’expansió entre tots els
agents d’acollida en un territori tot adequant els serveis d’atenció a la ciutadania a la diversitat
intercultural, i garantint la comunicació, en les situacions en què no estiguin garantides les
condicions mínimes.
4.- El Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008, aprovat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya el 28 de juny de 2005, estableix tres línies prioritàries d’actuació:
•
Polítiques d’acollida.
•
Polítiques d’igualtat.
•
Polítiques d’acomodació.
5.- El Programa Integral d’Acollida, (d’ara en endavant PIA) és una de les polítiques d’acollida i
té com a objectiu l’acollida presencial al nostre país de les persones nouvingudes, per tal que
tinguin major autonomia i els ajudi en el seu procés d’integració, des de la normalització de la
prestació de serveis, la cohesió social i la convivència. Per aquest motiu la seva finalitat és
acollir a totes les persones que s’instal·lin en el municipi i donar la informació i formació
necessària perquè la seva adaptació sigui la més ràpida i òptima possible.
6.- El PIA no pretén crear nous serveis, ni crear xarxes d’atenció paral·leles o serveis
específics, sinó vol tenir en compte els recursos ja existents i, si cal, redimensionar-los i
potenciar-los. L’accés a tots els serveis públics, per definició, s’ha de fer d’una manera
universal i en igualtat de condicions per a tota la població. El bon funcionament passa per tenir
serveis públics universals i de qualitat, que tenen la capacitat d’adaptar-se a les noves
situacions que es produeixen. Pel contrari, la creació de serveis específics han de ser els
mínims imprescindibles, han de tenir sempre un caràcter temporal i han de reforçar els serveis
públics existents.
Fonaments de Dret:
1. L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels
principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
2. El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local
s’assenyala l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "prestar, en el
seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar
pel compliment eficaç de llurs tasques". En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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3. L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen
els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran
d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues
administracions.
4. L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix
que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin
a terme les administracions públiques entre elles.
5. L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions
públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per la
prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de
cada administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i
l’Ajuntament de Flix per a la implantació del Programa Integral d’Acollida, que figura com annex
al present acord.
SEGON.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, o regidor en qui delegui, per a
la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes
oportuns.
Annex
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de
Flix, de regulació de les obligacions que se'n derivaran de la implantació del Programa
Integral d’Acollida als ajuntaments de la comarca
A Móra d'Ebre, a les .... hores del dia dd/mm/aa, davant meu, secretari general del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Compareixen, actuen
D'una part, el senyor Josep Solé i Arnal, degudament facultat per a aquest acte per acord de la
Junta de Govern de data dd/mm/aa, i de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals
perquè compareix com a president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i en el seu nom i
representació. En endavant, el Consell Comarcal.
D’una altra part el Sr. Pere Muñoz i Hernández, alcalde de l’Ajuntament de Flix, degudament
facultat per a aquesta acte pel/la de data , i de qui s’omet el detall de les circumstàncies
personals perquè compareix com a alcalde de l’Ajuntament de Flix, i en el seu nom i
representació
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per a aquest acte i
Manifesten:
Primer. Al llarg d’aquests darrers anys el fenomen de la immigració ha estat un dels punts amb
un major impacte i repercussió socioeconòmica a Catalunya. En aquest sentit es palesa que les
persones immigrades no han arribat de manera simultània ni en el temps ni en els diferents
pobles i ciutats del nostre territori, la qual cosa, ha provocat que les diferents administracions
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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públiques, entitats i altres institucions han hagut d’assumir una sèrie de reptes importants per
afrontar la gestió d’aquesta nova realitat social, cada vegada més plural, diversa i complexa.
Segon. L’arribada de la població estrangera s’ha de gestionar amb l’adequada previsió i amb
una política preventiva que pugui englobar la primera acollida i garanteixi la informació i el
coneixement que haurà d’obtenir les persones nouvingudes sigui l’element indispensable per a
promoure la seva plena autonomia el més ràpidament possible.
Tercer. Cal impulsar mecanismes que permetin seguir itineraris que garanteixin el coneixement
de l’entorn, el coneixement de la llengua, la formació laboral i, quan sigui necessari, l’acolliment
residencial. En aquestes tres línies cal promoure la coordinació i l’expansió entre tots els
agents d’acollida en un territori tot adequant els serveis d’atenció a la ciutadania a la diversitat
intercultural, i garantint la comunicació, en les situacions en què no estiguin garantides les
condicions mínimes.
Quart. El Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008, aprovat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya el 28 de juny de 2005, estableix tres línies prioritàries d’actuació:
•
Polítiques d’acollida.
•
Polítiques d’igualtat.
•
Polítiques d’acomodació.
Cinquè. El Programa Integral d’Acollida, (d’ara en endavant PIA) és una de les polítiques
d’acollida i té com a objectiu l’acollida presencial al nostre país de les persones nouvingudes,
per tal que tinguin major autonomia i els ajudi en el seu procés d’integració, des de la
normalització de la prestació de serveis, la cohesió social i la convivència. Per aquest motiu la
seva finalitat és acollir a totes les persones que s’instal·lin en el municipi i donar la informació i
formació necessària perquè la seva adaptació sigui la més ràpida i òptima possible.
Cinquè. El PIA no pretén crear nous serveis, ni crear xarxes d’atenció paral·leles o serveis
específics, sinó vol tenir en compte els recursos ja existents i, si cal, redimensionar-los i
potenciar-los. L’accés a tots els serveis públics, per definició, s’ha de fer d’una manera
universal i en igualtat de condicions per a tota la població. El bon funcionament passa per tenir
serveis públics universals i de qualitat, que tenen la capacitat d’adaptar-se a les noves
situacions que es produeixen. Pel contrari, la creació de serveis específics han de ser els
mínims imprescindibles, han de tenir sempre un caràcter temporal i han de reforçar els serveis
públics existents.
Per tot això, ambdues parts acorden la signatura d’aquest conveni, que s’ajustarà a les
següents
CLÀUSULES
Primera. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament
de Flix implementarà el PIA municipal per donar compliment a l’actuació prevista comarcal a la
Ribera d’Ebre mitjançant l’assistència i acollida presencial a través de la contractació d’un
agent d’acollida.
Segona. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per tal d’implementar el PIA, contractarà un
agent d’acollida que dominarà la llengua àrab, a més del català i el castellà. Aquest agent
desenvoluparà les seves tasques assignades dins l’actuació aprovada per l’entitat comarcal a
les dependències que siguin habilitades a l’efecte per part de l’Ajuntament de Flix.
Tercera. El temps previst d’assistència a la setmana per part de l’agent d’acollida serà de 4
hores i, les funcions previstes consistiran:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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Personal de suport als serveis d’atenció ciutadana en l’atenció i informació a tots els
ciutadans sobre els temes de competència municipal.
- Traducció i interpretació lingüística quan sigui necessari.
- Suport al padró municipal, d’acord amb les directrius fixades per l’ajuntament.
- Organitzar sessions de benvinguda i coneixement de l’entorn per a grups reduïts amb
una llengua comuna.
- Aconsellar a nouvingut l’aprenentatge del català i derivar-los als centres de formació
més pròxims al seu municipi.
Quarta. l’Ajuntament de Flix habilitarà un espai físic per al desenvolupament de les tasques de
l’agent d’acollida que es troben fixades en el present conveni a fi i a efecte de donar
compliment a la implementació del PIA al seu municipi.
Cinquena. La contractació de l’agent d’acollida no suposarà cap cost per l’Ajuntament de Flix.
Sisena. L’entrada en vigor del present conveni serà des de la data de la seva signatura fins el
31 de desembre de 2008, sens perjudici que ambdues parts i per circumstàncies degudament
justificades calgui prorrogar la seva durada.
Setena. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es troba facultat per interrompre les funcions
de l’agent d’acollida o suspendre la seva actuació en aquell municipi que no compleixi amb les
estipulacions del present conveni o amb les directius fixades al programa PIA.
Vuitena. Les propostes de modificació que es puguin incloure dins l’execució del programa PIA
hauran de tenir en compte el vist-i-plau del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre un cop siguin
posades en coneixement per part de l’ajuntament respectiu.
Novena. Les entitats signatàries del present conveni acorden remetre la interpretació del
present conveni a la normativa local legal vigent i si s’escau als tribunals
contenciososadministratius corresponents.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document per duplicat
i a un sol efecte, lloc i data ut supra.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT, dels
vots dels membres presents del Ple, 9 vots a favor.
***************************************
6.- APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL PER A EPISODIS DE
CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL DEL RIU EBRE, ASSOCIAT A LES TASQUES DE
DESCONTAMINACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE FLIX.
Antecedents:
1.- L’empresa ENGINYERIA I MEDI AMBIENT ha redactat el Pla Municipal de protecció civil
per a episodis de contaminació accidental del riu Ebre, associat a les tasques de
descontaminació de l’embassament de Flix.
2.- Correspon ara, l’aprovació de l’esmentat Pla per l’Ajuntament de Flix.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar el Pla Municipal de protecció civil per a episodis de contaminació accidental
del riu Ebre, associat a les tasques de descontaminació de l’embassament de Flix, redactat per
l’empresa Enginyeria i Medi Ambient.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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SEGON.- Sol·licitar de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, la redacció d’un Pla
específic de protecció civil del municipi de Flix que reculli i avaluï tots els riscos derivats a les
tasques de descontaminació de l’embassament de Flix.
TERCER.- Ateses les especials característiques de la comarca, amb els municipis inclosos en
el PENTA, i el municipi de Flix en el PLASEQTEBRE, sol·licitar de la Direcció General de
Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya, que es nomeni i es doti de mitjans, un Tècnic de protecció civil a la
comarca de la Ribera d’Ebre, per tal de coordinar i gestionar tots els plans d’emergència
aplicables als municipis de la Ribera d’Ebre.
QUART.- Traslladar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i a l’empresa
Enginyeria i Medi Ambient als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT, dels
vots dels membres presents del Ple, 9 vots a favor.
***************************************
7.- ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE 50.061,00 EUROS ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Antecedents:
1.- El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la resolució
EDU/2408/2008, de 22 de juliol, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals
titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2007-2008, ha concedit a l’Escola Municipal de
Música d’aquest Ajuntament una subvenció de 50.061,00.- €.
Fonaments de Dret:
1.- Resolució EDU/2408/2008, de 22 de juliol, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2007-2008, (DOGC núm.:
5183, de 29 de juliol).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Acceptar l’ajut de 50.061,00.- € atorgada pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la resolució EDU/2408/2008, de 22 de juliol, per la qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per al
curs 2007-2008, amb destí a l’Escola Municipal de Música d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT, dels
vots dels membres presents del Ple, 9 vots a favor.
***************************************

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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8.- SOL·LICITUD A ADIF DE MANTENIMENT DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVEIS A
LES INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES DEL MUNICIPI DE FLIX.
Atesa la decisió d’ADIF de reduir, fins a la seva desaparició, el personal de servei i atenció als
viatgers de l’Estació de ferrocarril de Flix.
Atès que resulta lamentable, per a una empresa de serveis públics, d’abast nacional, que el
poble de Flix i en conseqüència el govern municipal s’hagi assabentat per la premsa de les
intencions de retirar definitivament el personal d’operació i d’atenció als viatgers que fins ara,
només en torn de tarda - nit, restava a l’Estació de Flix.
Atesa la gravetat de la situació, tenint en compte com és evident, que l’estació de Flix dóna
servei als habitants de Maials, Bovera, La Granadella i La Palma d’Ebre, demostrant, per part
d’ADIF una greu manca de sensibilitat i respecte sobre la seguretat i la informació envers els
habitants de les nostres poblacions, que les autoritats municipals no poden admetre en el més
elemental exercici de responsabilitat de les seves funcions, exercici de responsabilitat que sens
cap dubte li ha mancat a ADIF.
Atès que aquesta intenció palesa la més impresentable falta de respecte i discriminació envers
una població, així com envers les poblacions veïnes, tenint en compte el recent episodi degut a
la fuita de partícules de la Central Nuclear d’Ascó I, que posa en evidència la manca de
preparació, i fins i tot de consciència, d’ADIF, per a fer front a una eventual actuació del Pla
d’Actuació Municipal d’Emergència Nuclear o Químic.
Atès que no és intenció d’aquesta Corporació ser alarmistes però que, en l’àmbit natural de la
ciutadania, cal considerar que l’Estació de Flix és l’única que està situada dins del casc urbà i el
fet de deixar sense vigilància l’accés a les vies demostra una temeritat absoluta envers les més
elementals normes de responsabilitat cap a la seguretat de les persones que puguin accedir a
les instal·lacions ferroviàries.
Per tot això que hem exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Sol·licitar a ADIF que recondueixi la seva actitud i mantingui d’immediat en la seva
totalitat el servei de personal d’operació i d’atenció als usuaris de les instal·lacions ferroviàries
de la seva responsabilitat al municipi de Flix.
SEGON.- Comunicar el present acord a ADIF, així com al Ministerio de Fomento, a la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a la Subdelegació del
Govern, a la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
així com als Ajuntaments de la Ribera d’Ebre.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT, dels
vots dels membres presents del Ple, 9 vots a favor.
***************************************
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Sense contingut material.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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***************************************
10.- INFORMES DIVERSOS.
a) Informes d’Alcaldia:
- Inauguració del Laboratori del Centre Tecnològic. L’Alcalde informa que el proper dia
10 d’octubre s’inaugurarà el Laboratori del Centre Tecnològic. L’acte serà presidit per
l’Hble. Josep Huguet, Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat
de Catalunya.
- Jornades Interculturals del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. L’Alcalde informa
que el proper dia 28 de setembre es celebrarà al nostre municipi les Jornades
Interculturals que organitza el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
- Renúncia de la Gerent de l’OACLF. L’Alcalde informa que la Sra. Montse Estela ha
presentat la seva renúncia a la Gerència de l’OACLF, i a la direcció de Radio Flix i la
Veu de Flix. El Sr. Alcalde vol fer constar que li sap molt greu aquesta renúncia,
alhora que vol fer constar en acta el seu agraïment personal i el de la resta de la
Corporació al treball portat a terme per la Sra. Estela, tant a Radio Flix com a la Veu
de Flix, i el seu desig de seguir comptant amb la seva col·laboració.
b) Altres Informes:
- La Regidora de Cultura, Sra. Carolina Rofes explica amb detall el programa dels actes
que es celebraran amb motiu de les Jornades Interculturals de la Ribera d’Ebre.
- El Regidor de Festes i Tradicions explica amb detall el programa dels actes de l’11 de
setembre al nostre municipi.
***************************************
11.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part del regidors no 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,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 17/10/08
Flix, 17 d’octubre de 2008.
El secretari municipal,
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