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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 11/2008 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 17 D’OCTUBRE 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:
Ordre del dia:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
10/2008
Decret d’Alcaldia núm.: 158/2008
17 d’octubre de 9 de 2008.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
18:40 hores
19:25 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. Joan Josep Mauri Hierro
Sr. Jaume Josep Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Arturo González i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol,

Aprovació acta sessió anterior.
Despatx oficial.
Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any
2009.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 2/2008 del
Pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat per nous i/o majors ingressos.
Aprovació del Pla econòmic financer per aconseguir l’estabilitat
pressupostària.
Aprovació dels expedients de baixa de drets reconeguts pendents de
cobrament i baixa d’obligacions reconegudes pendents de pagament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats.
Dissolució dels Organismes Autònoms: Escola Bressol Municipal Pam i Toc,
Escola Municipal de Música i Organisme Autònom de Comunicació Local
Flix.
Aprovació de la permuta d’una parcel·la de sòl industrial de 2.188,58 m2,
inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, volum 716, llibre 75, foli
193, finca 5486, per una altra parcel·la d’igual superfície, propietat de
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POLÍGON INDUSTRIAL LA DEVESA, SA.
Rectificació de l’acord d’acceptació d’una subvenció atorgada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb destí a
l’Escola Municipal de Música.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Informes diversos.
12. Torn obert de paraules

9.

Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en primera
convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
***************************************

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
- Acta núm.: 10/2008, corresponent a la sessió ordinària de 9 de setembre.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 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 sotmeten a ratificació els següents Decrets d’Alcaldia:
Núm.
Data
Referència
142 10/09/2008 Divisió horitzontal Av. De la Llum., 1-3
143 10/09/2008 Correcció errada contracte menor JGL 11/07
144 19/09/2008 Recurs presentat per TELEFONICA per liquidació de fiances de residus
145 19/09/2008 Rectificació rebuts arbitris
146 23/09/2008 Decret convocatòria Jta. Govern 9-08
147 23/09/2008 Decret d'arxiu d'expedient sancionador contra José L. León Escalas
148 29/09/2008 Sol·licitud subvenció enllumenat carrer De Baix
149 29/09/2008 Sol·licitud subvenció millora enllumenat públic
150 01/10/2008 Arxiu expedient PLU
151 03/10/2008 Inici expedient sancionador GRANERO
152 06/10/2008 Decret d'entrada a domicili per una actuació per execució subsidiària
153 07/10/2008 Acord pagament subvenció Joventut Esportiva
154 07/10/2008 SOL·LICITUD ALTA ENTORN EPIC DIPUTACIÓ
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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Núm.
155
156
157
158
159

Data
07/10/2008
07/10/2008
08/10/2008
08/10/2008
14/10/2008

Referència
Decret inici PLU Ezequiel Palazón Bermejo
Aprovació Pla econòmic financer
Inici expedient anul·lació drets i obligacions exercicis tancats
Convocatòria Ple
Convocatòria Junta de Govern

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es
ratifiquen per UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11
vots a favor.
***************************************
03.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L'ANY 2009.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2009 la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica:
Es modifica l’article 1 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm.: 3, reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, que queda redactat de la següent manera:
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el
següent quadre de tarifes:
Classe de vehicle
Tarifa, (€)
A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fiscals.
18,86
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
49,26
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
104,80
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
129,95
De 20 cavalls fiscals en endavant
163,49
2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels
vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles,
màquines autopropulsades que poden circular per les vies
públiques sense ser transportades o arrossegades per altres
vehicles de tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals
26,20
De 16 fins 25 cavalls fiscals.
39,82
De més de 25 cavalls fiscals.
120,52
B) Segons el número de places.
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De menys de 21 places.
120,52
De 21 fins 50 places.
169,80
De més de 50 places.
215,89
C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons,
furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a
9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil.
61,83
De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil.
120,52
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil.
169,80
De més de 9.999 de càrrega útil.
215,89
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil.
26,20
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega úti.
39,82
De més de 2.999 kg. de càrrega útil.
120,52
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors.
6,29
Motocicletes fins 125 c.c.
6,29
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.
10,48
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.
22,01
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.
44,02
Motocicletes de més de 1.000 c.c.
86,98
2. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les
diferents tarifes és el que es determina al Reglament General de Vehicles, aprovat
per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
3. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques
contingudes al Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es modifiqui per la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.
2.- Ordenança Fiscal núm.: 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres:
Es modifica l’article 2 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm.: 4, reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, que queda redactat de la següent manera:
Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable
Codi
Tipologia
Mòdul
1.Habitatges
1.1.Habitatges aïllats (4 façanes)
1.1.1.més de 200 m2
936,00 €/m2
1.1.2.de més de 150 i menys de 200 m2
842,40 €/m2
1.1.3.entre 100 i 150 m2
748,80 €/m2
1.1.4.fins a 100 m2
655,20 €/m2
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1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.3.1.2.3.2.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.2.3.3.3.3.1.3.3.2.4.4.1.4.1.1.-

Habitatges en testera (3 façanes)
més de 200 m2
de més de 150 i menys de 200 m2
entre 100 i 150 m2
fins a 100 m2
Habitatges entre mitjaneres
més de 200 m2
de més de 150 i menys de 200 m2
entre 100 i 150 m2
fins a 100 m2
Magatzems
Magatzems aïllats (4 façanes)
Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m
i coberta lleugera autoportant
Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i
coberta lleugera autoportant
Magatzems en testera (3 façanes)
Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m
i coberta lleugera autoportant
Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i
coberta lleugera autoportant
Magatzems entre mitjaneres
Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m
i coberta lleugera autoportant
Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i
coberta lleugera autoportant
Aparcaments
Aparcaments aïllats (4 façanes)
Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament
Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.
Garatges d’habitatges unifamiliars
Aparcaments en testera (3 façanes)
Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament
Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.
Garatges d’habitatges unifamiliars
Aparcaments entre mitjaneres
Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament
Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.
Garatges d’habitatges unifamiliars
Locals comercials
Locals comercials aïllats (4 façanes)
Plantes altes per a locals sense ús específic.

858,00 €/m2
772,20 €/m2
686,40 €/m2
600,60 €/m2
780,00 €/m2
702,00 €/m2
624,00 €/m2
546,00 €/m2

327,60 €/m2
280,80 €/m2

300,30 €/m2
257,40 €/m2

273,00 €/m2
234,00 €/m2

561,60 €/m2
468,00 €/m2
514,80 €/m2
429,00 €/m2
468,00 €/m2
390,00 €/m2

561,60 €/m2
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Sotacobertes compartides com a locals com o no
vinculades – espais comuns
4.1.2.Locals comercials en planta baixa sense ús específic
468,00 €/m2
4.1.3.Locals bancaris
936,00 €/m2
4.2.Locals comercials en testera (3 façanes)
4.2.1.Plantes altes per a locals sense ús específic.
Sotacobertes compartides com a locals com o no
vinculades – espais comuns
514,80 €/m2
4.2.2.Locals comercials en planta baixa sense ús específic
429,00 €/m2
4.2.3.Locals bancaris
858,00 €/m2
4.3.Locals comercials entre mitjaneres
4.3.1.Plantes altes per a locals sense ús específic.
Sotacobertes compartides com a locals com o no
vinculades – espais comuns
468,00 €/m2
4.3.2.Locals comercials en planta baixa sense ús específic
390,00 €/m2
4.3.3.Locals bancaris
780,00 €/m2
5.Piscines (sense cobrir) – superfície làmina d’aigua
390,00 €/m2
6.Projectes d’urbanització (aplicat únicament a la
superfície de vials, incloent voreres, aparcaments, vials
peatonals, escales i rampes
128,70 €/m2
7.Parcs infantils a l’aire lliure
171,60 €/m2
8.Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb
drenatge
85,80 €/m2
9.Jardins. Pistes de terra sense drenatge
42,90 €/m2
10.Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
6,21 €/m3
11.Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a
3 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió
3,59 €/m3
12.Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1
m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora
7,15 €/m3
Sobre les quantitats anteriors s’apliquen els següents coeficients de rectificació:
A) Per obres de reforma o rehabilitació:
Tipología
Coeficient
Rehabilitació integral de l’edifici conservant exclusivament les façanes
0,90
Reformes que afectin elements estructurals o composició de façanes
0,70
Reformes que no afectin elements estructurals.
0,50
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments
(aplicada a la superfície de la façana)
Reformes de poca entitat que no afectin a elements estructurals ni
instal·lacions.

0,50
0,30
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Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (aplicada a
la superfície de la façana)
0,30
B) En funció de la qualitat d’acabat:
Tipologia
Coeficient
Nivell superior a l’estàndard d’ús
1,20
Nivell estàndard segons ús (mínim obligatori en edificis
d’habitatges, també en garatges d’habitatges unifamiliars)
1,00
Nivell inferior a l’estàndard d’ús (aplicable a locals, naus i
magatzems sense ús definit o que requereixen una
actuació posterior
0,80
3.- Ordenança Fiscal núm.: 6.1., reguladora de la Taxa de clavegueram:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.1., reguladora de la Taxa de clavegueram,
que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
1. Es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Concepte
Import €
Connexió
83,84
Habitatges
10,48
Establiments comercials i oficines
19,91
Establiments industrials
27,25
2. Al preu de connexió haurà d’afegir-se el cost de la ma d’obra de la mateixa.
4.- Ordenança Fiscal núm.: 6.2., reguladora de la Taxa de cementiri
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.2., reguladora de la Taxa de cementiri,
que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Assignació d’espais per a l’enterrament
Concepte
Import €
Via Immaculada:
Nínxol Baix
770,28
Nínxol Mig
722,07
Nínxol Alt
673,86
Via Betània:
Nínxol Baix
862,50
Nínxol Mig
815,34
Nínxol Alt
768,18
5.- Ordenança Fiscal núm.: 6.3., reguladora de la Taxa per la recollida d’escombreries:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.3., reguladora de la Taxa per la recollida
d’escombreries, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Import €
Habitatges
83,84
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Comerços, indústries i tallers
131,00
Oficines i despatxos
78,60
Conveni Colònia Fabrica
4.808,10
Empadronats en finques rústiques del terme municipal
42,97
Supermercats, restaurants i bars
146,72
6.- Ordenança Fiscal núm.: 6.4., reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
potable:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.4., reguladora de la Taxa pel
subministrament d’aigua potable, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
1. Es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Concepte
Import €
Connexió
41,92
Habitatges
25,15
Establiments comercials
32,49
Fàbriques, tallers i granges
99,56
Piscines ( de 5 o més m2 de làmina d’aigua)
Amb sistemes de depuració
57,64
Sense sistemes de depuració
104,80
Jardins
62,88
Menys de 50 m 2
26,20
Més de 50 m 2
52,40
2. Al preu de connexió haurà d’afegir-se el cost de la ma d’obra de la mateixa.
7.- Ordenança Fiscal núm.: 6.6., reguladora de la Taxa pel servei de piscina:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.6., reguladora de la Taxa pel servei de
piscina, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Import €
Abonaments
De 9 a 16 anys i majors 65 anys
25,00
A partir 17 anys
38,00
Familiar
80,00
Entrades
Fins 16 anys i majors 65 anys
1,80
A partir 17 anys
2,50
8.- Ordenança Fiscal núm.: 6.7., reguladora de la Taxa pel servei de Mercat Municipal
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.6., reguladora de la Taxa pel servei de
Mercat Municipal, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Import €
Lloguers diaris
Parada de Bar
8,38
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
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Parades de verdures no cantoneres
3,14
Parades de verdures cantoneres
4,19
Parades de carn i peix
5,24
Camara Frigorífica per mes
23,06
Parades Exteriors (m.l.)
1,60
Electricitat segons facturació. Mínim per mes
8,38
9.- Ordenança Fiscal núm.: 6.10., reguladora de la Taxa pel servei de transport de
l’autobús municipal:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.10., reguladora de la Taxa pel servei de
transport de l’autobús municipal, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Import €
Bitllet Senzill
0,50
Talonari 10 bitllets
4,00
Talonari de 100 bitllets
35,00
10.- Ordenança fiscal núm.: 6.11, reguladora de la taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i bol
públic.
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.11, reguladora de la taxa per l’ocupació del
subsòl, sòl i bol públic, que queda redactat de la següent manera:

Article 3. Quota tributària:
a) Ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues:
Concepte
Import €
Materials de construcció, mercaderies i tanques
Per m2 i dia
0,22
Grues
Per grua i dia
1,63
Bastides i similars
Per m.l. i dia
0,22
b) Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena:
Concepte
Import €
Guals
Per metre línia de la porta
5,45
c) Estesa, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o
qualsevol altre fluid incloent-hi els pals per a línies, cables, permòdols, caixes
d’amarratge, de distribució o de registre, transformadors, carrils, bàscules, aparells
per a la venda automàtica i d’altres d’anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques
o altres terrenys de domini públic local o que hi volin per sobre.
Concepte
Euros
Quota
1,5% ingressos bruts
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
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d) Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, amb finalitat lucrativa:
Concepte ( una taula i quatre cadires)
Import €
De dilluns a divendres , per dia
0,69
Dissabtes, diumenges i festius, per dia
1,01
Per temporada de 15 d’abril a 15 d’octubre
139,38
Per mes sencer
31,44
e) Instal·lació de quioscos en la via pública:
Concepte
Import €
Fins a 6 m2 (mensual)
93 €
Més de 6 m2 (mensual)
139 €
Reserva (mensual)
4€
f) Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o
esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants
i rodatge cinematogràfic:
Concepte
Import €
Feiners, per m. lineal
1,60
Festius, per m. lineal
7,30
Mínim per parada
10,00
g) Instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visibles des de
carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals:
Concepte
Import €
Per m2 cartell i any
4,82 €
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari restarà obligat al reintegrament del
cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del
seu import. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantitat
igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels danyats.
Per a les empreses explotadores de serveis de Subministrament, que afectin la
generalitat o una part importat del veïnat, la quantia de la taxa consistirà, en tot cas, i
sense excepció en un l’1’5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin al terme municipal de Flix aquestes empreses.
L’aplicació de les tarifes abans relacionades és compatible amb l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i amb altres taxes que estiguin establertes o es
puguin establir per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local.
11.- Ordenança Fiscal núm.: 6.12., reguladora de la Taxa per la tinença d’animals:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.10., reguladora de la Taxa per la tinença
d’animals, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Import €
Inscripció en el cens
7,80
Distintiu
3,80
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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12.- Ordenança Fiscal núm.: 6.13., reguladora de la Taxa per la utilització i prestació de
serveis en béns de titularitat municipal:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6. 13., reguladora de la Taxa per la utilització
i prestació de serveis en béns de titularitat municipal, que queda redactat de la següent
manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Import €
Pavelló
Per hora o fracció
14,00
Usos no esportius, (dia o fracció)
870,00
Ermita del Remei
Menjador i dependències per dia
25,00
Sala d’Actes Casal Sant Jordi
Per hora o fracció
12,00
Aula de Cultura Casal Sant Jordi
Per hora o fracció
7,00
Espai de Ca Don Ventura
Per hora o fracció
35,00
13.- Ordenança fiscal 6.14, reguladora de la taxa per la tramitació de documents,
autoritzacions administratives i llicències,
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les
tarifes següents:
Import €
Epígraf 1. Certificacions
1.1.
Certificats de documents i acords
1,10
Certificats de documents i acords de més de 5 anys
1.2.
2,20
d’antiguitat
1.3.
Certificats d’empadronament i residència vigents
1,10
Certificats d’empadronament i residència de Padrons
1.4.
1,10
anteriors
1.5.
Certificats de convivència i residència.
1,10
Certificats o informes dels Serveis Tècnics Municipals
1.6.
16,50
que no requereixin visita de comprovació
Certificats o informes dels Serveis Tècnics Municipals
1.7.
38,50
que requereixin visita de comprovació
1.8
Certificació de béns immobles i cartografia
11,00
1.9
Certificacions d’aprofitament urbanístic
11,00
Epígraf 2. Altres documents
2.1.
Per diligència de compulsa de documents
1,10
2.2.
Validació de poders
5,50
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
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2.3.
Diligències, legalitzacions de signatures
2.4.
Expedició títol de nínxol
2.5.
Expedients rompuda forestal
2.6.
Canvi nom cadastre rústica
Epígraf 3. Tramitació d’expedients
3.1.
Expedients d’autorització ambiental
3.2.
Expedients de llicència ambiental, (tràmit OGAU)
Expedients de llicència ambiental, (tràmit Consell
3.3.
Comarcal)
3.4.
Expedients de annex 3 i exclosos
3.5.
Expedients de llicències urbanístiques
De pressupost fins a 15.000.- €
De pressupost de més de 15.000.- €

1,10
7,70
3,30
3,30
1.100
550
330
165
16,50
0,1% *
Equivalent
a taxa
inicial

Expedients de pròrroga de llicències
Expedients de llicències de segregació o parcel.lació per
finca resultant
3.7.
Expedients de llicències de 1a. ocupació.
3.8.
Expedients de declaració de ruïna a instància de part
3.9.
Expedients d’autorització d’instal·lació de grues
3.10. Expedients de planejament urbanístic
Modificacions puntuals del planejament
Plans especials, parcials, estudis, etc.
3.11. De llicències d’autotaxis
Concessió i expedició
Transmissió
Canvi de vehicles
Expedients de llicències d’animals potencialment
3.12.
perillosos
3.13. Expedients de llicència de guals ( inclosa placa )
3.14. Expedients de transmissió de llicències en general
3.15. Altres expedients
Epígraf 4. Expedició de còpies
4.1.
Fotocòpies tamany A4
4.2.
Fotocòpies tamany A3
4.3.
Fotocòpies dades cadastre rústica i urbana
4.4.
Plànol del nucli urbà, format A3
4.5.
Plànol d’informació urbanística, format A3
4.6.
Plànol de planejament urbanístic, format A3
3.6.

55,00
0,1%*
220,00
55,00
660,00
330,00
330,00
165,00
110,00
33,00
33,00
55,00
55,00
0,25
0,40
0,70
0,70
0,70
1,10

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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4.7.
Fotocòpies parcials de plànols, format A4
0,70
4.8.
Fotocòpies parcials de plànols, format A3
1,10
* del pressupost de l’obra
14.- Ordenança fiscal núm.: 6.15., reguladora de la taxa per la prestació del del servei de
recepció i posterior gestió de residus de la construcció en la Planta de Transvasament
de Residus de la Construcció de Flix.
Article 3. Quota tributària
Concepte
Import €
3
Per m de runa
12,00
SEGON.- APROVAR l’establiment i l’Ordenança núm.: 7, reguladora dels preus públics, d’acord
amb el següent:
ORDENANÇA NÚMERO 7.
GENERAL DE PREUS PÚBLICS
Article 1. Regulació
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix per la Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, altres normes concordants sobre la matèria i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus públics. En allò que no preveuen els textos anteriors, li són d’aplicació
les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 2. Classes
Els preus públics aprovats per l’Ajuntament són els següents:
2.A) Preus públics per serveis dels mitjans de comunicació local
Import €
RÀDIO FLIX
Quota de soci (anyal)
6,47
Publicitat tot l'any (sense IVA)
Falques / dia
383,45
1
383,455,89
2
736,42
3
1.074,87
4
1.414,00
5
1.739,29
6
2.064,02
Publicitat mensual (sense IVA)
Falques / dia
1
36,30
2
66,80
3
96,57
4
127,81
5
153,96
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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6
7
8
9
10
Durada de la falca, 40 segons. Per cada segon de més
Emissió rotativa, si es vol un horari determinat el preu
s’incrementarà
Publicitat
Inferior al mes (preu per dia sense IVA)
De dilluns a dijous:
Falca / dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Divendres i dissabtes increment del
Els festius s'incrementarà en un
Durada de la falca, 30 segons. Per cada segon de més
Preu de gravació de l'anunci
Membres Unió de Botiguers, descompte
Frases de patrocini
Falca / dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Emissió rotativa, si es vol un horari determinat, el preu
s’incrementarà
Bans
i Comunicats
Paraula i núm. Dies

182,29
210,61
238,21
265,81
292,62
0,66
27,25 %

4,35
6,53
7,99
10,16
12,33
13,79
15,25
16,69
18,16
13,03
7,63 %
10,90 %
0,67
5,80
10,90 %

14,09
26,10
38,07
54,75
60,64
70,50
80,38
90,24
100,12
110,00
27,25 %
0,10 €

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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Dedicats
Per dedicat (IVA inclòs)
LA VEU DE FLIX
Publicitat (no inclou l'IVA)
Contraportada en color
Pàgina sencera en color
Pàgina sencera B/N
1/2 Pàgina en color
1/2 Pàgina en B/N
1/4 Pàgina en color
1/4 Pàgina en B/N
1/8 Pàgina en color
1/8 Pàgina en B/N
Descomptes
Per publicitat tot l'any
Per publicitat mig any
Per als anunciants de Ràdio Flix
Subscripcions
Estat espanyol (IVA inclòs)
Resta Europa (IVA inclòs)
Resta del Món (IVA inclòs)
Preu de Venda a Llibreries
20% de descompte a la publicitat contractada tot l’any
10% de descompte a la publicitat contractada sis mesos
2.B) Preu públic venda Mapa Turístic
Concepte
Import €
Preu per mapa
2,18
2.C) Preu públic Biblioteca
Concepte
Import €
Connexió Internet 15 min *
0,15
Impressió DIN A4 B/N
0,05
Impressió DIN A4 Color
0,21
* Els primers 15 minuts seran gratuïts un cop al dia per usuari.
2.D) Preu públic publicitat programa de Festes majors
Preus sense IVA
Import €
Contraportada
324,48
Pàgina sencera
162,24
1/2 pàgina
91,94
1/4 pàgina
48,67
2.E) Preu públic consum aigua no potable sortidor Costa Graner

0,39 €

283,38
207,43
111,04
122,62
66,63
67,44
37,00
40,45
22,20
21,80 %
10,90 %
10,90 %
32,03
64,06
85,35
3,00

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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Concepte
Import €
Preu m3
1 ,05
2.F) Preu públic per al servei de bar del Casal del Jove de Flix
Crema aroma, descafeïnat, xocolata, terrines, caputxino, xocolata D, i llet, tot a 0,50
cts. d’euro.
2.G) Preus públics lloguer Treballs de la Brigada Municipal
Concepte Import hora Import hora extra
Oficial 1ª
11,64
20,02
Oficial 2ª
11,04
20,02
Peó
9,34
17,30
Encarregat
16,88
24,49
Aparellador
18,65
31,97
2.H) Preu públic lloguer maquinària
Concepte
Import hora
Camió portacontenidors
35,21
Retro mixta Komatsu o similar
33,76
Retro mixta Fiat FB7 o similar
33,76
Retro mixta JCB 4Cx4 o similar
35,44
Retro mixta Martell Komatsu o similar
37,81
Retro mixta Martell JCB 4xC4 o similar
39,50
REtro mini Bob-Cat o similar
26,39
Retro mini Martell JCB 1Cx4 o similar
30,60
Retro mini escoba
30,60
Retro giratoria Caterpillar o similar
45,60
Camió Dumper o similar
34,60
Camió Basculant i Dumper o similar
37,99
Camió trailer o similar
39,68
Camió grúa 8 TN
39,22
Camió grúa amb cistella
40,68
Camió grúa amb cubilot
40,68
Pala cargadora Fiat Hitachi FR 160.2 o similar
41,14
Pala cargadora calza
28,17
Moto serra
17,22
Subministrament àrids
Import viatge
Ports camió dumper 6x6. Caixa 10 m3
91,35
Ports camió basculant i dumper. Caixa 14 m3
o similar
99,77
Ports camió trailer. Caixa 18 m3 o similar
124,49
Compressor
10,03
Formigonera
20,95
Martell elèctric
13,07
Bomba d’exhauriment
4,97
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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Article 3. Establiment i fixació
L’establiment, la modificació i supressió dels preus públics requerirà acord de la Comissió de
Govern i publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’entitat per a
general coneixement. La publicació al BOP determinarà la seva eficàcia immediata.
Article 4. Naixement de l’obligació de pagar el preu públic
En general, l’obligació de pagar el preu públic naix quan se sol·licita la prestació del servei o
activitat.
Article 5. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Amb caràcter general, es practicarà la liquidació per l’Ajuntament prèviament a la recepció del
servei o activitat.
Els preus públics es recapten en les formes i terminis que fixa la Llei general tributària i el
Reglament general de recaptació.
Article 6. Infraccions i sancions
El pagament de preus públics serà compatible amb la imposició de sancions i altres mesures
adequades, com la suspensió de la prestació, quan els subjectes obligats al pagament
gaudeixin, sense la deguda autorització, de serveis o activitats gravats per aquest tipus
d’exaccions.
El procediment sancionador s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i disposicions
que la desenvolupen.
Article 7. Import dels preus públics
Els imports dels preus públics són determinats per l’aplicació de les tarifes aprovades per
l’Ajuntament i especificades en l’annex respectiu.
Article 8. Recursos
Contra els actes sobre establiment, modificació, aplicació i efectivitat dels preus públics, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció
Contencioso-Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de la publicació de
l’acte impugnat o a partir de l'endemà de rebre la notificació de l’acord impugnat.
Article 9. Modificacions
La modificació de qualsevol dels preus públics regulats a l’annex d’aquesta Ordenança, així
com la incorporació de nous preus públics, només requerirà la publicació de la corresponent
modificació i/o la seva incorporació a l’annex d’aquest text.
Article 10. Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació i regirà mentre no se n’acordi
la modificació o derogació.
Els diferents preus públics començaran a aplicar-se el dia que entrin en vigor.
TERCER.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades 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.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 2/2008 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I
CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS.
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.
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. 2/2008, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors
ingressos, 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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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Annex
Expedient de modificació de crèdit 2/2008. Pressupost Ajuntament 2008.
ESTAT D’INGRESSOS
Previsió inicial Augments
Total
Cap. Denominació
1 Impostos directes
1.099.615,00 144.697,80 1.244.312,80
2 Impostos indirectes
736.000,00
0,00
736.000,00
3 Taxes i altres ingressos
600.840,00
0,00
600.840,00
4 Transferències corrents
1.546.046,66
0,00 1.546.046,66
5 Ingressos patrimonials
58.300,00
0,00
58.300,00
6 Alienació d'inversions reals
61.000,00
0,00
61.000,00
7 Transferències de capital
105.655,95 318.750,61
424.406,56
8 Actius financers
0,00
0,00
0,00
9 Passius financers
0,00
0,00
0,00
Total.............
4.207.457,61 463.448,41 4.670.906,02
ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
Previsió inicial Augments
Total
1
2
3
4
6
7
8
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total...............

1.356.091,79
1.717.815,13
111.500,00
300.201,75
394.948,94
81.900,00
0,00
245.000,00
4.207.457,61

0,00
0,00
0,00
0,00
463.448,41
0,00
0,00
0,00
463.448,41

1.356.091,79
1.717.815,13
111.500,00
300.201,75
858.397,35
81.900,00
0,00
245.000,00
4.670.906,02

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
05.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX.
Antecedents:
1- Pel Decret de l’Alcaldia de data 7 d’octubre de 2008 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del
pla econòmic financer de màxim tres anys, per al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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2- La liquidació del pressupost aprovada no assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
3- La necessitat de finançament que es desprèn de la liquidació del pressupost aprovada és de
d’1.877.431,00.- € 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.
4- No es practiquen ajustaments en el càlcul anterior.
Fonaments de dret:
1.- El no assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària implica, de conformitat amb l’article
22 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), l’elaboració en el termini dels tres mesos
següents a l’aprovació / aprovació de les modificacions / liquidació del Pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer de màxim tres anys per la seva correcció que serà
sotmès a l’aprovació del Ple.
2.- 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.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat en el termini màxim
de tres anys, detall del qual figura a l’annex.
SEGON.- TRAMETRE còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera, de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
6.- APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE
COBRAMENT I BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT,
INTEGRATS EN L’AGRUPACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS.
Antecedents:
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal
establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis anterior que resten pendents de
pagament responen a obligacions efectivament exigibles actualment i si els drets reconeguts
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets efectivament
exigibles actualment.
2.- Pel Decret de l’Alcaldia de data 08/10/2008 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i
comptabilització, si s’escau, de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors,
pendents de pagament, i baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors pendents de
cobrament.
3.- El regidor d’Hisenda formular la proposta raonada de les baixes d’obligacions reconegudes
en exercicis anteriors pendents de pagament i baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors
pendents de cobrament.
4.- El secretari interventor ha emès un informe favorable.
Fonaments de Dret:
1.- Pel que fa a les baixes d’obligacions reconegudes, cal tenir en compte:
- L’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària.
- La Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Instrucció del Model
Simplificat de Comptabilitat Local.
- Els articles 31.1b, 59.4 i 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb la consideració
d’interessats, audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació.
- L’article 212.4 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, amb relació a l’òrgan competent.
2.- Pel que fa a les baixes de drets reconeguts:
- Els articles 66 a 69 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 15 de la
Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària i 24 de la Llei de garanties
dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
- L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els articles 61 a
63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual s’aprova el Reglament general
de Recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor.
- La Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local/la Instrucció del Model
Simplificat de Comptabilitat Local.
- L’article 212.4 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, amb relació a l’òrgan competent.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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PRIMER.- APROVAR la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament,
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 138.007,46 €. El detall
individualitzat figura a l’annex I.
SEGON.- APROVAR la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament integrades en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 400.574,08 €. El detall individualitzat figura
a l’annex II.
TERCER.- FER els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les
obligacions indicades.
Annex 1
Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes, per error o
omissió en les anotacions comptables
Exercici
Partida
Denominació
Baixa
2005
452.48902
Subvencions foment de l’esport
300,00
533.22609
Medi Ambient
459,45
2006
121.22000
Material d’oficina no inventariable
283,85
432.22100
Consum d’energia elèctrica
0,79
121.2270002 Neteja edificis municipals
128,34
533.22609
Medi Ambient
3.127,65
Subtotal..........................
4.300,08
Baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors per impossibilitat sobrevinguda
de realització de l’obra.
Exercici
Partida
Denominació
Baixa
2006
432.62301 Obra electrificació Xofars
133.707,38
Subtotal..........................
133.707,38
Total baixes...........................
138.007,46
Annex 2
Anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors per estimació de recursos:
Exercici
Concepte Denominació
Baixa
1995
130
Impost sobre activitats econòmiques
180.303,63
2006
130010
IAE Central Nuclear Ascó
23.778,07
Subtotal..........................
204.081,70
Baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors per baixes en l’adjudicació de les
obres i per la impossibilitat sobrevinguda de realització de l’obra.
Exercici
Concepte Denominació
Baixa
2004
75501
PUOSC Pla General
2.930,10
75502
PUOSC Pla Acció Territorial
7.654,90
2006
755003
Subvenció electrificació Xofars
80.851,00
780001
Aportació veïns Xofars
105.056,38
Subtotal..........................
196.492,38
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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Total baixes...........................

400.574,08

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
07.- DISSOLUCIÓ DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS: ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ORGANISME AUTÒNOM DE
COMUNICACIÓ LOCAL DE FLIX.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament de Flix va crear en els darrers anys 5 Organismes Autònoms, dels quals
queden en funcionament, 3, l’Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix, el Patronat de
l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc”, i el Patronat de l’Escola Municipal de Música. D’aquest
3 Organismes Autònoms, els dos últims no s’han adequat als canvis legislatius operats, com a
conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local..
2.- Tot i l’existència dels esmentats Organismes Autònoms, i de l’autonomia de la que
teòricament disposen, els Patronats tant de l’Escola Bressol, com de l’Escola de Música, no
han arribat a funcionar plenament. A aquest fet, s’ha d’afegir que gran part de la gestió ha
continuat recaient en els serveis centrals de l’Ajuntament (cobraments, pagaments, tresoreria,
contractació de personal, contractació de béns i serveis, conveni de personal i pacte de
condicions).
3.- El manteniment de l’actual estructura obliga a una excessiva burocratització, alentiment en
l’execució de les feines, que arriba fins a l’incompliment de les pròpies normes aprovades o
dificultats per resoldre determinades situacions àgilment i a la llarga també econòmicament.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals estableix que és competència del Ple de la Corporació
acordar la dissolució dels organismes autònoms quan es consideri convenient gestionar els
serveis per una altra modalitat diferent.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR inicialment el canvi de gestió dels serveis prestats en els àmbits dels
Organismes Autònoms: Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix, Patronat de
l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc”, i Patronat de l’Escola Municipal de Música, per tal de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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gestionar els serveis de forma directa a través de la mateixa organització ordinària del
Ajuntament.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l’extinció amb efectes des de la data 1r de gener de 2009,
dels següents Organismes Autònoms Municipals:
- Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix.
- Patronat de l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc”.
- Patronat de l’Escola Municipal de Música de Flix.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública l’acord anterior i els documents que integren
l’expedient administratiu, durant un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació Local.
QUART.- SUCCEIR universalment cadascun dels dits OOAALL, en els seus béns, drets i
obligacions. subrogant-se aquesta Administració municipal en els drets i obligacions dels
mateixos.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als treballadors dels Organismes Autònoms que
s’extingeixen, tot informant-los, d’acord amb el que preveu l’article 44, apartats 6 i 8 del Estatut
dels Treballadors, dels següents extrems:
1. La data prevista de la dissolució dels Organismes Autònoms Municipals és l’1 de gener
de 2009, prèvia aprovació definitiva pel Ple municipal.
2. Els treballadors dels Organismes Autònoms que s’ s’extingeixen, seran subrogats per
l’Ajuntament de Flix i s’incorporaran a la Plantilla del Personal Laboral de l’Ajuntament
en les mateixes condicions, mantenint en tot cas els drets que havien consolidat en
aquells Ens Autònoms.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
08.- APROVACIÓ DEFINITIVA D’UNA PERMUTA D’UNA PARCEL·LA DE SÒL INDUSTRIAL
DE PROPIETAT MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix ha instruït un expedient per a la permuta d’una parcel·la de sòl
industrial ubicada al Polígon Industrial La Devesa de Flix, de propietat municipal, amb una
superfície de 2.188,58 m2, inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, volum 716, llibre
75, foli 193, finca 5486, per una altra parcel·la, de igual superfície, ubicada també al Polígon
Industrial La Devesa de Flix, propietat de POLIGON INDUSTRIAL LA DEVESA, SA, que s’ha
de segregar de la finca matriu, inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, volum 492,
llibre 8, foli 3, finca 4385. La finca permutada s’ha d’agregar, a una parcel·la de sòl industrial,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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ubicada al Polígon Industrial La Devesa de Flix, també de propietat municipal, amb una
superfície de 4.000,00 m2, inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, volum 737, llibre
77, foli 101, finca 5534.
2.- Consta en l’expedient l’informe favorable emès amb data 17 de setembre de 2008, pels
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Fonaments de Dret:
1.- Article 210 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.
2.- Articles 47 i 48 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals (en endavant, RP).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR la permuta d’una parcel·la de sòl industrial ubicada al Polígon Industrial
La Devesa de Flix, de propietat municipal, amb una superfície de 2.188,58 m2, inscrita en el
Registre de la Propietat de Gandesa, volum 716, llibre 75, foli 193, finca 5486, per una altra
parcel·la, de igual superfície, ubicada també al Polígon Industrial La Devesa de Flix, propietat
de POLIGON INDUSTRIAL LA DEVESA, SA, que s’ha de segregar de la finca matriu, inscrita
en el Registre de la Propietat de Gandesa, volum 492, llibre 8, foli 3, finca 4385. La finca
permutada s’ha d’agrupar, a una parcel·la de sòl industrial, ubicada al Polígon Industrial La
Devesa de Flix, també de propietat municipal, amb una superfície de 4.000,00 m2, inscrita en el
Registre de la Propietat de Gandesa, volum 737, llibre 77, foli 101, finca 5534.
SEGON.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament o al Tinent d’Alcalde en
qui delegui per a la signatura de tots els documents que calguin per a l’efectivitat del present
acord.
TERCER.- FER constar que en la tramitació de l’expedient de permuta s’han seguit la totalitat
de prescripcions establertes en la legislació vigent.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
9.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
Flix, 28 de novembre de 2008.
El secretari municipal,
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Antecedents:
1.- En virtut d’acord de Ple de data 9 de setembre de 2008, es va acceptar una subvenció
atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la resolució
EDU/2408/2008, de 22 de juliol, destinada a les corporacions locals titulars d’escoles de música
i dansa per al curs 2007-2008, per un import de 50.061,00.- €.
2.- Que l’import anterior correspon als mesos de gener a agost de 2008, i l’import total de gener
a desembre de 2008 es de 66.600 Euros.
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 66.600,00.- € 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 del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
10. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
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:
- Elecció del Jutge de Pau substitut.
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El Ple, aprova per UNANIMITAT de vots del nombre legal de membres de la Corporació,
11 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.
10.1.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUPLENT DEL MUNICIPI.
Antecedents:
1.- La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant escrit de
data 2 d’abril de 2008, (RE núm.: 944), va comunicar a aquest Ajuntament, que per estar
pròxim a finalitzar el termini de QUATRE ANYS per als quals van ser nomenats els actuals
jutges de pau, (titular i suplent), s’han d’iniciar els tràmits corresponents per a la proposta de
nomenament dels nous titular i suplent del Jutjat de Pau del Municipi.
2.- En el BOPT núm.: 101, de 30 d’abril de 2008, es publica l’edicte de convocatòria per a la
provisió de les places de Jutge de Pau titular i suplent del municipi.
3.- En la sessió plenària de 5 de juny de 2008, aquest Ple va elegir, per unanimitat dels seus
membres, el Sr. Jaume Cervelló i Casadó com a Jutge titular del municipi.
4.- És necessari procedir a l’elecció del corresponent Jutge suplent.
5.- El Sr. Joan Viñado i Pujol ha expressat la seva voluntat d’optar al càrrec, i reuneix, a criteri
d’aquesta Corporació, les condicions de capacitat i idoneïtat per ocupar l’esmentat càrrec.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 101 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, estableix que
correspon l'elecció de Jutge de Pau Titular i Substitut al Ple de l'Ajuntament, amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres. En igual sentit s’expressa l’article 6 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, (BOE 166, de 13 de juliol de 1995).
En conseqüència, atès que aquest Ajuntament considera que el Sr. Joan Viñado i Pujol reuneix
les condicions de capacitat i idoneïtat per ocupar el càrrec de Jutge de Pau suplent, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Elegir i proposar pel càrrec de JUTGE DE PAU SUPLENT del municipi, el Sr. JOAN
VIÑADO I PUJOL, amb DNI núm.: 77.884.761-E, veí del municipi, amb domicili al c/ Sant Roc,
79, sense cap impediment físic ni psíquic per a l'exercici del càrrec, i no estar afectat per cap de
les causes d'incompatibilitat previstes per a l'exercici de les funcions judicials.
SEGON.- Remetre certificat del present acord i certificació que compren els extrems
referenciats en l'apartat 2, a), b) i c) de l'art. 7 del Reglament 3/1995 de 7 de juny, de Jutges de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/11/2008
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Pau, a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes
corresponents.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
***************************************
11.- INFORMES DIVERSOS.
a) Informes d’Alcaldia:
- Inauguració de la nova Cooperativa. L’Alcalde informa que el proper dia 8 de
novembre, s’inaugurarà la nova seu de la Cooperativa al Polígon Industrial de la
Devesa, l’acte serà presidit per l’Hble. Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya.
- Inauguració del Centre d’Empreses. L’Alcalde informa que s’ha anul·lat l’acte
d’inauguració del Centre d’Empreses la Ribera de Flix, que havia d’estar presidit pel
Molt Hble. Jose Montilla, President de la Generalitat. L’Alcalde explica que per
problemes d’agenda del president s’ha retardat l’esmentada inauguració, que es
celebrarà abans de que finalitzi l’any.
- 16/10/08. Reunió a Gandesa en relació al desplegament dels Mossos d’Esquadra.
- 18/10/08. Visita a Flix de Beatriz Müller, filla del Doctor Müller, Director de la fàbrica
de Flix entre 1907 i 1936.
- 18/10/08. Aniversari del centenari de la plantada de la Freixa.
- 24/10/08. Els responsables del Departament d’Acció Social i Ciutadania visitaran les
obres de la Residència.
- 24/10/08. Celebració del Correllengua.
- 26/10/08. Festa dels flixancos i flixanques fora vila, que enguany es celebrarà a
Sitges.
- 05/11/08. Visita del Director General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
b) Altres Informes:
- La Regidora d’Ensenyament, Sra. Montse Canals informa que el proper dia 20
d’octubre, s’inauguren les Aules d’Extensió Universitària de la gent gran.
***************************************
11.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part del regidors no se’n formulen.
Per part del públic, el Sr. Josep Palliso pregunta quin ha estat el motiu de la baixa de la Sra.
Estela de la gerència de l’Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix, malaltia?,
renúncia?. L’Alcalde, li respon que ha estat renúncia a continuar seguint en el càrrec.
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***************************************
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
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