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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 04/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 9 D’ABRIL DE 2009
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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
04/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 048/2009
9 D’ABRIL DE 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
13:00 hores
13:47 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
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Arturo González i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol,

1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial
Moció sobre els 30 anys d’ajuntaments democràtics.
Modificació de l’Ordenança fiscal núm.. 6.1., reguladora de la taxa de
clavegueram.
5. Modificació de l’Ordenança fiscal núm.. 6.4., reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable.
6. Resolució de les al·legacions presentades a l’acord de Ple d’aprovació
inicial de la redelimitació i declaració de Béns Culturals d’interès Local i
del Catàleg dels jaciments arqueològics del municipi de Flix, i aprovació
provisional dels mateixos.
7. Aprovació del projecte bàsic i executiu: “Restauració del castell de Flix”.
8. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2/09, del tipus: crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançant amb romanent de
tresoreria i majors ingressos.
9. Aprovació de l’expedient de modificació de drets reconeguts d’exercicis
tancats.
10. Aprovació de la concertació d’una operació de tresoreria.
11. Aprovació del Pacte regulador de les condicions laborals del personal
funcionari de l’Ajuntament de Flix, 2008-2011.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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12. Aprovació del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de
Flix, 2008-2011.
13. Assumptes sobrevinguts.
14. Informes diversos.
15. Torn obert de paraules.
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-

Acta núm.: 02/2009, corresponent a la sessió ordinària de 6 de febrer.
Acta núm.: 03/2009, corresponent a la sessió extraordinària de 6 de març.

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.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN D’ADHESIÓ AL CONSORCI D’INICIATIVES
SOCIOECONÒMIQUES.
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2009, va
adoptar el següent acord:
“5.1. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI INTERCOMARCAL D’INICIATIVES
SOCIOECONÒMIQUES.
S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 07/08/2008, l’Ordre
AAR/386/2008, de 31de juliol de 2008, la convocatòria de grups d’acció local i s’han dictat
les normes per a la presentació i els criteris de selecció de programes de desenvolupament
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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rural per a l’aplicació a Catalunya de la metodologia Leader en el marc del Programa de
desenvolupament rural 2007-2013.
La Generalitat de Catalunya mitjançant Acord de Govern de 22 de maig de 2007, ha
aprovat el Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període 20072013, el qual va ser aprovat per la Comissió de la UE mitjançant la Decisió C(2008) 702, de
15 de febrer i va determinar la participació del fons FEADER en el finançament d’aquest
programa. Per al seva banda el Reglament CE 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre
d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER), estableix, en el seu article 61, la definició de l’aplicació de la metodologia
Leader, mitjançant l’eix 4, en els programes de desenvolupament rural, en l’article 63, que
els ajuts concedits en el marc de l’eix Leader es destinaran a l’aplicació d’estratègies de
desenvolupament rural en les mesures seleccionades dels eixos 1,2,3, a l’execució de
projectes de cooperació i al funcionament dels grups d’acció local.
Vist que la implantació d’un programa Leader al territori pot ser una eina fonamental en el
seu desenvolupament i millora de les seves condicions socioeconòmiques.
Atès que el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques integrat pels Consells
Comarcals de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta va aprovar en el seu Consell de Govern de
data 28/08/2008 la memòria titulada “Projecte Leader 2007-2013, programa
supracomarcal de desenvolupament rural per a l’aplicació de la metodologia Leader en el
marc del programa de desenvolupament rural 2007-2013 i ha previst en els seus estatuts
la participació d’entitats públiques i privades i ha ofert la possibilitat de poder-nos adherir
d’acord amb les finalitats previstes en els nostres estatuts.
Vist que la nostra entitat pot col·laborar i ajudar a potenciar la implantació del programa
Leader al territori mitjançant la incorporació al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Flix al Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiques, com a membre consorciat de la mateixa, amb la finalitat
d’assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial
pel Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) pel període 2007-2013, així
com per qualsevol altra línia d’ajut a què es pugui acollir per aconseguir els seus objectius.
SEGON.- APROVAR els Estatuts que regeixen el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques, que figura com annex al present acord.
TERCER.- DESIGNAR el Sr. Pere Muñoz i Hernández com a representant de l’Ajuntament de
Flix al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, i al Sr. Oscar Bosch i Pujol
com a substitut de l’anterior.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,
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QUART.- AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Flix al Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.
CINQUÈ.- NOTIFICAR
Socioeconòmiques.

aquest

acord

al

Consorci

Intercomarcal

d’Iniciatives

SISÈ.- Elevar aquest acord a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Flix en la propera
sessió que celebri per a la seva ratificació.”
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- RATIFICAR en tot el seu contingut l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix,
adoptat en sessió de 20 de febrer de 2009, pel qual s’aprova l’adhesió d’aquest Ajuntament al
Consorci d’Iniciatives Socioeconòmiques.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del plenari, 11 vots a favor.
2.2.- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA.
Es proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia
Decret
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Data
26/01/2009
02/02/2009
02/02/2009
03/02/2009
04/02/2009
09/02/2009
09/02/2009
09/02/2009
09/02/2009
09/02/2009
13/02/2009
13/02/2009
16/02/2009
16/02/2009
16/02/2009
18/02/2009
23/02/2009
24/02/2009
24/02/2009

Referència Decret
Concessió gratificacions treballadors
Decret rectificació
Correcció errades liquidació taules
Convocatòria ple
Convocatòria Junta de Govern
Liquidació ordre d'execució subsidiària Sr. Torelló
Concessió llicència obres Josep Rey Solé
Arxiu exp. Reclamació patrimonial Salvador Salinas
Modificació rebuts arbitris municipals
Sol.licituds subvencions Diputació
Aprovació liquidació ingressos Endesa Energía S.A.U.
Aprovació liquidació ingressos Endesa Distribución Eléctrica
Autorització obtenció còpia instància Sr. Guillen
Baixes padró inscripcions indegudes
Gratificació Dolors Corbella
Convocatòria Junta de Govern 20/02/09
Arxiu de varies llicències d'obres
Expedient PLU John Joseph Sarfield
Expedient de PLU Transcrispi

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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

5

AJUNTAMENT DE FLIX

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

24/02/2009
25/02/2009
25/02/2009
25/02/2009
27/02/2009
03/03/2009
09/03/2009
09/03/2009
10/03/2009
10/03/2009
13/03/2009
18/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
24/03/2009
27/03/2009

Continuació expedient PLU Brian Walter Stokes
Arxiu tancament expedient PLU Ezequiel Palazón Bermejo
Acord sol·licitud ajut actuacions espais protegits
Aprovació expedient de modificació de crèdit 01/09
Aprovació Liquidació Pressupostària 2008
Convocatòria Ple extraordinari 6/3/09
Convocatòria Junta de Govern
Baixa rebut liquidacio Futus Esport Silver Gym SL
Decret d'aprovació definitiva dels projectes del FEIL
Liquidació ordre d'execució neteja C/ Castell 50.
Decret concessió 1ª ocupació Bel-lo Xofars
Expedient de baixes de drets reconeguts d'exercicis tancats
Concessió permís especial Vera Talarn
Concessió llicència obres Bel·lo Xofars-estesa cablejat
Delegació signatura Carolina Rofes contractes Regidoria Cultura
Convocatòria Junta Govern 31-03-09

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres del plenari, 11 vots a favor.
2.3.- DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/09, DEL TIPUS:
GENERACIÓ DE CRÈDIT.
Antecedents:
1.- Amb data 25 de febrer de 2009, l’Alcaldia va acordar el següent
“Decret d’Alcaldia núm.: 035/2009, de 25 de febrer, d’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit núm.: 1/2009, del tipus: generació de crèdit.
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 6 de febrer de 2009, va
aprovar, amb caràcter inicial el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici
econòmic de 2009.
2.- L’esmentat Pressupost es troba actualment en exposició pública, exposició que
finalitzarà el proper dia 4 de març de 2009.
3.- El BOE núm.: 290, de 2 de desembre de 2008 publica el REIAL DECRET-LLEI 9/2008, de
28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de
l'Estat per a la Dinamització de la Economia i l'Ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris
per atendre el seu finançament.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,
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4.- A l’Ajuntament de Flix, li corresponen dels Fons a que s’ha fet referència anteriorment,
la quantitat de: 709.105.- euros.
5.- La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 13 de gener de
2009, va aprovar la sol·licitud d’actuacions a incloure en el Fons estatal d’Inversió Local,
d’acord amb el següent,
Nom projecte
Adequació vestuaris principals del camp
d’esports municipal
Reposició baranes del carrer Castell
Instal·lació contenidors soterranis en el
carrer Francesc Macià
Rehabilitació edifici Llar d’infants
Municipal
Rehabilitació serveis urbanístics de
l’espai públic situat entre els carrers
Pere Quart i Travessera Llevant
Ampliació infraestructura general del
Cementiri Municipal
Rehabilitació serveis urbanístics de un
tram de carrer de la zona Bassa les
Clotxes
Tancament exterior del recinte
poliesportiu municipal i adequació de la
zona ajardinada de l’accés

Import sense IVA

Iva (16%)

38.980,55

6.236,88

Import amb
IVA
45.217,44

15.672,30
41.650,00

2.507,56
6.664,00

18.179,87
48.314,00

121.017,95

19.362,87

140.380,82

88.402,72

14.144,43

102.547,15

112.557,43

18.009,18

130.566,62

111.809,42

17.889,50

129.698,93

81.129,44

12.980,71

94.110,15

6.- Per resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial de data 9 de febrer de
2009, per la qual s’inclouen en el Fons d’Inversions Locals, les actuacions a que s’ha fet
referència en l’anterior antecedents.
7.- Consten en l’expedient la proposta de modificació pressupostària, l’informe del
secretari interventor i l’informe del Regidor d’Hisenda.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 181 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 regula els expedients de modificació de
crèdit, del tipus crèdit extraordinari. L’esmentat article, estableix que poden generar crèdit
en l’estat de despeses, els ingressos de naturalesa no tributària, provinents, entre altres,
de aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,
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2.- Els articles 43 a 45 del Reil Decret 500/1990, de 20 d’abril, desenvolupa la regulació
establerta en l’article 181 del TRLRHL. L’article 43.2 de l’esmentat text legal, estableix que
en les Bases d’execució del pressupost es regularà la tramitació dels expedients de
generació de crèdits.
3.- L’article 16 de les Bases d’Execució del Pressupost General d’aquesta Corporació,
estableix:
Article 16è.- Generació de crèdits per ingressos
Podran generar crèdit en el Pressupost de despeses els següents Ingressos de naturalesa
no tributària:
a) aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques, per a
finançar, junt amb l’Ajuntament, serveis, activitats o Programes de despesa de la
seva competència:
- serà precís que s’hagi reconegut el dret o, en el seu defecte, que obri en
l’expedient còpia de l’acord formal de compromís ferm d’aportació.
b) alienació de béns:
- serà precís que s’hagi produït el Reconeixement del Dret.
c) prestació de serveis en els que s’hagin liquidat preus públic en quantia superior als
ingressos pressupostats:
- estarà supeditada, a més d’efectuar el reconeixement del Dret.
d) Reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al Pressupost corrent, en quant
a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària:
- estarà supeditada a l’efectivitat del cobrament del reintegrament.
La tramitació de l’expedient de generació de crèdit per ingressos, s’ajustarà al següent
PROCEDIMENT:
a) proposta de modificació pressupostària: formulada per l’Àrea Gestora de la despesa,
en la que s’acrediti la conveniència i oportunitat de la seva realització dins de
l’exercici corrent, l’existència de nous o majors recursos compromesos o recaptats
respecte dels previstos en el Pressupost d’Ingressos i l’afectació d’aquests al crèdit
que es pretén generar. L’expedient haurà de contenir:
- la proposta de l’Àrea Gestora de la despesa
- la partida pressupostària objecte de generació i el concepte econòmic de
l’ingrés que ho financi
- l’import de l’expedient
- el document comptable acreditatiu del dret reconegut, del compromís
d’aportació o de la seva efectiva recaptació
b) Informe de la Intervenció: serà preceptiu per a la tramitació de la proposta
c) Informe el regidor d’Hisenda
d) Acord de l’òrgan competent: Les generacions de crèdit seran autoritzades per
l’Alcalde-President.”
En conseqüència, en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local, HE
RESOLT,
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm.: 1/2009, del tipus: generació
de crèdit, el resum del qual figura com annex al present Decret.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,
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SEGON.- AQUEST Decret serà plenament efectiu una vegada hagi entrat en vigor el
Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’any 2009.
TERCER.- DONAR compte d’aquest Decret al Ple de la Corporació, en la propera sessió
plenària que celebri.
Ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Flix, davant meu, el Secretari , que en dono fe. Flix, a 25 de febrer de 2009.”
El Ple es dona per assabentat del contingut del Decret 035/2009, de 25 de març, d’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdit núm.: 1/2009.
2.4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX DE L’ANY 2008.
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 36/2009.
Elaborada la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i dels seus OOAA de l’exercici 2008,
s’obté, a 31 de desembre de 2008, el resultat següent:
-

AJUNTAMENT: Annex 1
ESCOLA BRESSOL: Annex 2
ESCOLA DE MÚSICA: Annex 3
ORGANISME AUTÒNOM DE COMUNICACIÓ LOCAL: Annex 4

D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així
com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el
romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin
de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
213.838,72 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i
l’import dels deutes la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en
executiva con en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret
reconegut ni en produiria la baixa.
Respecte a l’estabilitat pressupostària: El pressupost general liquidat s’ajusta al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 19.3 del RDL
2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat
pressupostària (TRLGEP) i l’article 15.1 del Reglament de desenvolupament de la LGEP,
posant-se de manifest una capacitat de finançament per import de 510.439,93 €.
El secretari interventor ha emès els corresponents informe d’acord amb l’article 191.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,
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FONAMENTS DE DRET:
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la
recaptació neta.
L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
1. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre.
2. El resultat pressupostari de l’exercici.
3. Els romanents de crèdit.
4. El romanent de tresoreria.
4. 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 del TRLGEP, ajustaran els seus pressupostos al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
5. L’article 22 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de maig, estableix que les
entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article
19 de la Llei estaran obligades a elaborar i aprovar, en el termini dels tres mesos següents
a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
economicofinancer amb un horitzó temporal màxim de tres anys.
6. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 102 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2008.
2.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que hi hagi.
3.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial de Govern
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

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

NIF: P 4306100 A
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Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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Flix, 27 de febrer de 2009”
ANNEX 1
AJUNTAMENT
1. Respecte al pressupost de despeses:
1.1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici.
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici.
TOTAL CREDITORS PENDENTS E PAGAMENT:

3.323.592,00
1.623.542,67
4.947.134,67
0,00
4.478.370,43
4.478.370,43
4.139.618,20
4.139.618,20
338.752,23
752.271,43
138.007,66
611.613,77
2.650,00
341.402,23

2. Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolucions d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

3.323.592,00
1.623.542,67
4.947.134,67
4.731.655,11
0,00
8.838,03
4.129.255,33
593.561,75

2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici.
Baixes:

1.570.159,58
400.574,08

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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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Recaptació::
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici.

849.900,24
319.685,26

TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:

913.247,01

3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
Obligacions reconegudes netes (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanent de tresoreria
(+)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4.722.817,08
4.473.135,65
249.681,43
0,00
0,00
4.478.370,43
3.690.963,62
545.018,71
0,00
242.388,10
244.446,65
0,00
0,00
244.446,65

4. Romanents de crèdit:
TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT:

468.780,36

5. Romanent de tresoreria:
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostàries
(+) Cobraments pendents d’aplicació
3. (-) Obligacions reconegudes netes
(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostàries
(+) Pagaments pendents d’aplicació
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
I. ROMANENT DE TRESORERIA, (1+2+3)

160.231,86
1.036.796,73
593.561,75
319.685,26
123.549,72
0,00
749.497,31
338.752,23
2.650,00
408.095,08
0,00
244.446,65
447.531,28

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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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II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

213.838,72
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS, (I-II-III)

233.692,56

Annex 2
ESCOLA BRESSOL
1. Respecte al pressupost de despeses:
1.1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici.
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici.

132.500,00
4.000,00
136.500,00
132.163,45
132.163,45
132.163,45
129.913,43
129.913,43
2.250,02
5.816,43
0,00
5.816,43
0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS E PAGAMENT:

2.250,02

2. Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolucions d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

132.500,00
4.000,00
136.500,00
136.847,75
0,00
190,32
111.457,47
25.199,96

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici.
Baixes:
Recaptació::
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici.

25.705,06
0,00
25.705,96
0,00

TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:

25.199,96

3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
Obligacions reconegudes netes (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanent de tresoreria
(+)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT

136.657,43
136.657,43
0,00
0,00
0,00
132.163,45
132.163,45
0,00
0,00
0,00
4.493,98
0,00
0,00
4.493,98

4. Romanents de crèdit:
TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT:

4.336,55

5. Romanent de tresoreria:
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostàries
(+) Cobraments pendents d’aplicació
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostàries

5.132,64
25.199,96
25.199,96
0,00
0,00
0,00
4.328,40
2.250,02
0,00
2.078,38

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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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(+) Pagaments pendents d’aplicació
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
I. ROMANENT DE TRESORERIA, (1+2+3)
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS, (I-II-III)

0,00
4.336,55
26.004,20
0,00
0,00
26.004,20

Annex 3
ESCOLA DE MÚSICA
1. Respecte al pressupost de despeses:
1.1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

231.275,00
4.846,80
236.121,80
230.053,68
230.053,68
230.053,68
225.866,08
225.866,08
4.187,60

1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici.
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici.

3.616,16
0,00
3.616,00
0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS E PAGAMENT:

4.187,60

2. Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:

231.275,00
4.846,80
236.121,80
242.765,75

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

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

NIF: P 4306100 A
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15

AJUNTAMENT DE FLIX

Drets anul·lats:
Devolucions d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici.
Baixes:
Recaptació::
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici.

0,00
1.564,86
218.362,64
22.838,25
47.510,22
0,00
47.510,22
0,00

TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:
3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
Obligacions reconegudes netes (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanent de tresoreria
(+)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT

22.838,25
241.200,89
241.200,89
0,00
0,00
0,00
230.053,68
230.053,68
0,00
0,00
0,00
11.147,21
0,00
0,00
11.147,21

4. Romanents de crèdit:
TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT:

6.068,12

5. Romanent de tresoreria:
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostàries
(+) Cobraments pendents d’aplicació
3. (-) Obligacions pendents de pagament

38.187,37
26.234,84
22.838,25
0,00
3.396,59
0,00
39.252,05

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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
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(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostàries
(+) Pagaments pendents d’aplicació
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
I. ROMANENT DE TRESORERIA, (1+2+3)
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS, (I-II-III)

4.187,60
0,00
35.064,45
0,00
11.147,21
25.091,16
0,00
0,00
25.091,16

Annex 4
ORGANISME AUTÒNOM DE COMUNICACIÓ LOCAL DE FLIX
1.1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

157.750,00
5.600,00
163.350,00
157.430,59
157.430,59
157.430,59
148.818,20
148.818,20
8.612,39

1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici.
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici.

9.980,46
0,00
9.980,46
0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS E PAGAMENT:

8.612,39

2. Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos:

157.750,00
5.600,00

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolucions d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici.
Baixes:
Recaptació::
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici.

163.350,00
165.766,54
0,00
371,96
147.791,05
17.603,53
4.466,74
0,00
4.255,26
211,48

TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:

17.815,01

3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
Obligacions reconegudes netes (+)
Operacions corrents
Altres operacions financeres
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanent de tresoreria
(+)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT

165.394,58
165.394,58
0,00
0,00
0,00
157.430,59
157.430,59
0,00
0,00
0,00
7.963,99
0,00
0,00
7.963,99

4. Romanents de crèdit:
TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT:

5.919,41

5. Romanent de tresoreria:
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats

12.359,87
19.025,89
17.603,53
211,48

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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(+) D’operacions no pressupostàries
(+) Cobraments pendents d’aplicació
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) Del Pressupost corrent
(+) De Pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostàries
(+) Pagaments pendents d’aplicació
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
I. ROMANENT DE TRESORERIA, (1+2+3)
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS, (I-II-III)

1.210,88
0,00
11.900,58
8.612,39
0,00
3.288,18
0,00
7.963,99
19.485,18
0,00
0,00
19.485,18

El Ple es dona per assabentat del contingut del Decret 036/2009, de 25 de març, d’aprovació de
la liquidació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2008.
2.5.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE:
“CENTRE D’EMPRESES DE FLIX.
Acord de Junta de Govern de 6 de febrer de 2009.
“6.1.6. Aprovació, si s’escau de les modificacions de contracte i de la liquidació provisional del
contracte d’execució de les obres: “Centre Empreses de Flix”.
Antecedents:
1.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix, en sessió 11/2006, celebrada
el dia 5 de setembre de 2006, es va adjudicar el concurs convocat per a l’execució de l’obra:
“Centre Empreses Flix”, a l’empresa “UTE SISTEMES FLIX” amb NIF: G25615436, pel preu d’ UN
MILIÓ CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS,
1.526.892,07.- euros.
2.- El Director Facultatiu de les obres, Sr. Antoni Gironés Fargas ha emès un informe en el que
justifica la necessitat, per a una correcta execució de l’obra, de realitzar unitats d’obra nova no
previstes en el projecte de l’obra ni en el corresponent contracte, i ampliar-ne altres.
3.- Així mateix, consta que l’obra ja ha estat recepcionada per l’Ajuntament de Flix.
Fonaments de Dret:
1.- Pel que fa a les modificacions del contracte, article 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Públiques i articles 158 i 160 del Reial Decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
2.- Pel que fa a la liquidació provisional de les obres, 2n paràgraf de l’article 147.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques i article 166.9 del Reial Decret 1098/2001, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En conseqüència, i atès que l’adopció del present acord es competència de la Junta de Govern,
en virtut de delegació efectuada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de juny
de 2006, es proposa l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR, per raons d’interès públic, les modificacions del contracte d’execució de les
obres de: “Centre d’Empreses de Flix”, consistents en la realització d’unitats d’obra no
contemplades ni en el projecte, ni en el contracte, i l’ampliació d’altres, que es descriuen,
justifiquen i valoren en l’informe emès per la direcció facultativa de les obres; i suposen una
despesa addicional de NORANTA DOS MIL EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (92.000,27 €) (IVA
inclòs), fixada a base de preus contradictoris acordats entre la direcció facultativa de l’obra i
l’empresa adjudicatària i que consten en l’expedient.
SEGON.- APROVAR l’execució d’aquestes modificacions de l’esmentat contracte d’obres per
l’empresa “UTE SISTEMES FLIX, NIF: G-25615436, en la seva qualitat d’adjudicatària del
contracte principal, pel preu de NORANTA DOS MIL EUROS VINT-I-SET CÈNTIMS (IVA inclòs).
TERCER.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària, per tal que en el termini de 15 dies ingressi en la
Tresoreria comarcal, la quantitat de QUINZE MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS (15.613,00 €), com a
complement de la garantia definitiva que va dipositar arran del contracte principal.
QUART.- APROVAR la liquidació provisional de les obres, d’acord amb el següent:
Adjudicat inicialment:
Import de les modificacions:
Cost total de l’obra:
Pagat:
Pendent de pagar:

1.526.892,07.- euros
390.324,82.- euros
1.917.216,89.- euros
1.917.216,89.- euros
0,00.- euros

CINQUE.- LES obligacions reconegudes derivades del present contracte, incloses les
modificacions, ho han estat amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
Pressupost
2006
2007
2007
2008

Partida pressupostària
721.62201
721.622001
721.622003
721.6220001

Import imputat
271.955,12
880.705,36
609.944,29
62.612,12

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,
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2009

721.6220001

TOTALS……

92.000,00

1.917.216,89

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i als Serveis Tècnics de l’Ajuntament,
i donar-ne compte al Ple de la Corporació.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Junta de Govern, 4 vots a favor.”
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’acord de Junta de Govern transcrit
anteriorment.
2.6.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE:
“OBRA CIVIL DEL DIPÒSIT DELS COMELLARETS. TM FLIX”.
Acord de Junta de Govern de 13 de març de 2009.
“6.1.4. Aprovació, si s’escau de les modificacions de contracte i de la liquidació provisional del
contracte d’execució de les obres: “Obra Civil del dipòsit dels comellarets. TM Flix”.
Antecedents:
1.- Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix, en sessió 12/2006, celebrada
el dia 26 de setembre de 2006, es va adjudicar el concurs convocat per a l’execució de l’obra:
“Obra Civil del dipòsit dels Comellarets. TM Flix”, a l’empresa “Gilabert Miró S.A.” amb NIF: A43105220, pel preu de VUITANTA-TRES MIL VUITANTA AMB SETANTA-SET CÈNTIMS ( 83.080,77
Euros).
2.- El Director Facultatiu de les obres, Sr. Antoni Gironés Fargas ha emès un informe en el que
justifica la necessitat, per a una correcta execució de l’obra, de realitzar unitats d’obra nova no
previstes en el projecte de l’obra ni en el corresponent contracte.
3.- Així mateix, consta que l’obra ja ha estat recepcionada per l’Ajuntament de Flix.
Fonaments de Dret:
1.- Pel que fa a les modificacions del contracte, article 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i articles 158 i 160 del Reial Decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
2.- Pel que fa a la liquidació provisional de les obres, 2n paràgraf de l’article 147.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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les Administracions Públiques i article 166.9 del Reial Decret 1098/2001, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En conseqüència, i atès que l’adopció del present acord es competència de la Junta de Govern,
en virtut de delegació efectuada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de juny
de 2006, es proposa l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR, per raons d’interès públic, les modificacions del contracte d’execució de les
obres de: “Obra Civil del dipòsit dels Comellarets. TM Flix”, consistents en la realització d’unitats
d’obra no contemplades ni en el projecte, ni en el contracte, que es descriuen, justifiquen i
valoren en l’informe emès per la direcció facultativa de les obres; i suposen una despesa
addicional de QUARANTA UN MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS (41.374,82 €) (IVA inclòs), fixada a base de preus contradictoris acordats entre la
direcció facultativa de l’obra i l’empresa adjudicatària i que consten en l’expedient.
SEGON.- APROVAR l’execució d’aquestes modificacions de l’esmentat contracte d’obres per
l’empresa “Obra Civil del Dipòsit dels Comellarets. TM Flix” NIF: A43105220 en la seva qualitat
d’adjudicatària del contracte principal, pel preu de QUARANTA UN MIL TRES-CENTS SETANTAQUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (41.374,82 €) (IVA inclòs).
TERCER.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària, per tal que en el termini de 15 dies ingressi en la
Tresoreria comarcal, la quantitat de MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA NOU CENTIMS (1.654,99 Euros), com a complement de la garantia definitiva que va
dipositar arran del contracte principal.
QUART.- APROVAR la liquidació provisional de les obres, d’acord amb el següent:
Adjudicat inicialment:
Import de les modificacions:
Cost total de l’obra:
Pagat:
Pendent de pagar:

83.080,77.- euros
41.374,82.- euros
124.455,59.- euros
124.455,59.- euros
0,00.- euros

CINQUE.- LES obligacions reconegudes derivades del present contracte, incloses les
modificacions, ho han estat amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
Pressupost
2007
2008

Partida pressupostària
441.611003
441.611001
TOTALS……

Import imputat
83.080,77
41.374,82
124.455,59 €

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i als Serveis Tècnics de l’Ajuntament,
i donar-ne compte al Ple de la Corporació.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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VOTACIÓ: Sotmesa a votació, l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Junta de Govern, 4 vots a favor. “
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’acord de Junta de Govern transcrit
anteriorment.
***************************************
3.- MOCIÓ SOBRE LA COMMEMORACIÓ DELS 30 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Atès que enguany es compleixen 30 anys des de la recuperació dels ajuntaments democràtics
amb el conseqüent exercici ciutadà de les llibertats civils i polítiques i, molt especialment, amb
la nova possibilitat d’exercitar lliurement el dret de sufragi actiu i passiu per primera vegada
d’ençà del llarg parèntesi de la dictadura.
Atès que ara fa 30 anys que les persones del país van poder recuperar les ciutats, pobles i vil·les
i decidir plegades com reconstruir-les, urbanitzar-les i transformar-les per poder viure-hi en un
espai comú de pau social i, que dia rere dia durant aquests 30 anys, la tasca de reconstrucció
municipal no s’ha aturat ni un moment.
Atès que en el marc de la commemoració d’aquests 30 anys, esdevé una qüestió de justícia
recordar totes aquelles persones que l’any 1979, van assumir la responsabilitat de dirigir la
gestió municipal, gairebé de forma heroica, sense ometre que aquesta efemèride esdevé
apropiada per homenatjar totes aquelles altres persones que amb vocació de servei i
compromís diari amb les necessitats ciutadanes dels municipis van continuar i prosseguir la
tasca de fer i refer ciutats arreu de tot el territori.
Molts homes i dones d’ençà dels primers ajuntaments democràtics del 1979 i fins avui, s’han
implicat i compromès incondicionalment amb els veïns i veïnes de cada municipi. Tanmateix,
aquells primers electes locals mereixen el nostre reconeixement més sincer per aquella tasca
desenvolupada en un context històric difícil i per llur decidida voluntat d’edificar de forma
estable les bases i el règim jurídic local que s’ha volgut aplicant durant tots aquests 30 anys.
Per tots aquests motius i perquè el municipalisme de Catalunya té la voluntat de celebrar
aquesta important data, amb la promoció i impuls decidit de les dues entitats municipalistes,
l’Associació Catalan de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya, així
com la participació de les Diputacions Provincials.
Per tot això que hem exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- DONAR suport als actes de commemoració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics,
que s’organitzaran per part de l’ACM, la FMC i les Diputacions provincials de Catalunya i que
consistiran en 4 celebracions distribuïdes per cada demarcació provincial, amb l’exprés
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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homenatge als electes locals dels primers ajuntaments democràtics constituïts l’any 1979,
reconeixement que es concretarà en una representació de cadascun dels partits polítics
existents ara fa 30 anys.
SEGON.- QUE el dia 16 d’abril de 2009 sigui la data per a l’acte central de la commemoració dels
30 anys d’ajuntaments democràtics, que tindrà com espai algun municipi de la demarcació de
Barcelona.
TERCER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora d’Electes
del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López Lozano, qui fou el primer
alcalde democràtic del municipi d’Abrera, durant el mandant 1979-1983, el qual fou ferit per
un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre feia de mediador en un conflicte laboral dins
d’una empresa del polígon industrial Can Sucarrats, fet que el va deixar postrat en una cadira
de rodes. El senyor López, va esdevenir un símbol de la transició política i, alhora, una
motivació per a molts companys i companyes de l’època.
QUART.- PROMOURE actes de reconeixement dels electes del 79 de la nostra població.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquests acords al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
SISÈ.- FER constar expressament el record d’aquest Ajuntament als regidors que han pertanyut
als ajuntaments democràtics, i que ens han deixat en aquests anys, i que són:
-

Sr. Joan Casado i Ibáñez.
Sr. Floreal Cervelló i Terré.
Sr. Jaume Cortina i Bagés.
Sr. Jordi Ferrer i Granollers.
Sr. Ramon Garciapons i beà.
Sr. Marcel Guiu i Biosca.
Sr. Candi Llop i Masip.
Sr. Julián Ruiz i Serna

VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 6.1.,
REGULADORA DE LA TAXA PER CLAVEGUERAM.
Antecedents:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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1.- Aquest Ajuntament considera necessari modificar l’Ordenança Fiscal núm.: 6.1., reguladora
de la taxa per clavegueram.
Fonaments de dret:
1.- Articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en quant al procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
2.- L’article 17 del TRLRHL estableix que els acords provisionals adoptats i el text de l’ordenança
fiscal modificada s’han d’exposar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
3.- En els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes
durant el període d’exposició pública de l’Ordenança.
4.- El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d’exposició publica sense haver-se
presentat reclamacions, els acords s’entendran definitivament aprovats i, s’hauran de publicar,
junt amb el text íntegre de la modificació, en el Butlletí Oficial de la Província.
En conseqüència, tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta modificació
d'ordenança fiscal és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria
simple del número legal de membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1 de
la LRBRL, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic des ens locals, es proposa al Ple l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Modificar l’Ordenança fiscal núm.: 6.1., reguladora de la taxa per clavegueram, en el
següent sentit: L’article 3 de l’esmentada Ordenança queda redactat de la següent forma:
“Article 3. Quota tributària
1. Es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Concepte
Import €
Connexió edificis unifamiliars
83,84
Connexió edificacions fins a 4 habitatges
125,76
Connexió edificacions de més de 4 habitatges
167,68
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.”
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,
així com el text íntegre de l’ordenança fiscal modificada, durant el termini de trenta dies hàbils,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap reclamació durant el termini d’informació pública
per part dels qui tinguin un interès directe o resultin afectats, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord plenari.
QUART.- Disposar que els acords definitius de modificació d’aquesta ordenança fiscal així com
el text íntegre de la modificació aprovada seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 6.4.,
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament considera necessari modificar l’Ordenança Fiscal núm.: 6.4., reguladora
de la taxa pel subministrament d’aigua.
Fonaments de dret:
1.- Articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en quant al procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
2.- L’article 17 del TRLRHL estableix que els acords provisionals adoptats i el text de l’ordenança
fiscal modificada s’han d’exposar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
3.- En els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes
durant el període d’exposició pública de l’Ordenança.
4.- El mateix article 17.3 disposa que finalitzat el període d’exposició publica sense haver-se
presentat reclamacions, els acords s’entendran definitivament aprovats i, s’hauran de publicar,
junt amb el text íntegre de la modificació, en el Butlletí Oficial de la Província.
En conseqüència, tenint en compte que la competència per a aprovar aquesta modificació
d'ordenança fiscal és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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simple del número legal de membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 d) i 47.1 de
la LRBRL, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic des ens locals, es proposa al Ple l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Modificar l’Ordenança fiscal núm.: 6.4., reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua, en el següent sentit: L’article 3 de l’esmentada Ordenança queda redactat de la
següent forma:
“Article 3. Quota tributària
1. Es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Concepte
Import €
Connexió edificacions unifamiliars
41,92
Connexió edificacions fins a 4 habitatges
62,88
Connexió edificacions de més de 4 habitatges
83,84
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
2
Menys de 50 m
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.”
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,
així com el text íntegre de l’ordenança fiscal modificada, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap reclamació durant el termini d’informació pública
per part dels qui tinguin un interès directe o resultin afectats, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord plenari.
QUART.- Disposar que els acords definitius de modificació d’aquesta ordenança fiscal així com
el text íntegre de la modificació aprovada seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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6.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD PLENARI D’APROVACIÓ DE LA
REDELIMITACIÓ I DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL I DEL CATÀLEG DE
JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DEL MUNICIPI DE FLIX, I APROVACIÓ PROVISIONAL DELS
MATEIXOS.
Antecedents:
1.- Amb data 23 de març de 2007, el Ple de l’Ajuntament de Flix va aprovar la proposta de
redelimitació i declaració de Béns Culturals d’interès local i del catàleg de Jaciments
arqueològics del municipi de Flix, acordant trametre l’expedient al Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre.
2.- Amb data 31 de març de 2007, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre requereix a
l’Ajuntament de Flix, l’aportació d’una sèrie de documents per continuar amb la tramitació de
l’expedient.
3.- Amb data 5 de setembre de 2007 s’obre un període d’audiència per tal que els interessats
presentin les al·legacions que estimin oportunes.
4.- Durant el termini d’audiència, es presenten tres al·legacions.
5.- Amb data 19 de febrer de 2008 s’incorpora a l’expedient, informe en relació a les
al·legacions presentades subscrit pel Sr. Pere Rams i Folch, que textualment diu:
“1. En relació a la instància (registre d’entrada 2595 de l’1 d’octubre de 2007) presentada
pel Sr. José Matias Simón Mestres, la Sra. Maria Josefina Simón Mestres i la Sra. Josefina
Mestres Blanch, veí de Tenerife i veïnes de Flix respectivament, amb motiu de la seva
disconformitat perquè dues de les seves propietats es veuen afectades per la declaració de
BCILS dels jaciments arqueològics de Flix, un cop revisada la documentació podem concloure
que:
En primer lloc, els responsables d’elaborar les fitxes dels jaciments que es volen declarar
BCILS, a instàncies de l’Ajuntament de Flix, el Sr. Josep Maria Pérez Suñé, és arqueòleg i
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, col·legiat núm. 32940, i el
Sr. Pere Rams i Folch és arqueòleg i Llicenciat en Història per la Universitat Rovira i Virgili,
col·legiat núm. 34662. Ambdós arqueòlegs foren els responsables de l’elaboració i revisió de
les fitxes dels jaciments arqueològics de la Ribera d’Ebre durant els anys 2002 i 2003 per tal
d’incloure’ls en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, per encàrrec del Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Tota la documentació presentada per a
l’elaboració del dossier de declaració de BCILS dels jaciments arqueològics de Flix ha estat
supervisada pel Sr. Frederic Cervelló, Llicenciat en Història i Graduat Superior en Arqueologia
Clàssica per la Universitat Rovira i Virgili.
Pel que fa a la parcel·la 5 del polígon 12 del terme municipal de Flix, propietat de Sr. José
Matias Simón Mestres i de la Sra. Josefina Simón Mestres, queda afectada per la declaració
de BCIL del jaciment arqueològic de la Teuleria. En l’escrit d’al·legacions posen en dubte que
l’espai ocupat per aquesta antiga bòvila sigui o no un jaciment arqueològic, nosaltres ens
remetem a les Fitxes de l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de
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Catalunya, Àrea de coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de
Catalunya, Barcelona 2003, on aquest jaciment té el número 13906 de l’IPAC.
Es tracta d’un conjunt de tres forns per a l’elaboració de teules i maons. De l’antiga bòvila es
conserven les restes de tres forns, realitzats amb pedra i maó, d’un pou, les conduccions i les
basses de decantació. En l’entorn s’observen els grans buits deixats per l’extracció d’argiles
necessàries per al funcionament de la teuleria. La cronologia dels tres forns actuals és
incerta, encara que amb diferents remocions i refraccions poden haver tingut una
continuïtat des de principis del segle XVII, tota vegada que aquesta teuleria ja s’esmenta en
el Capbreu de Flix de 1624, quedant més que justificada la seva importància històrica i el
motiu de la seva inclusió dins de l’expedient de BCILS de Flix.
Pel que fa a la segona de les finques afectades, les parcel.les 343 i 346 del polígon 12,
propietat de la Sra. Josefina Mestres Blanch, queden afectades per la declaració de BCIL del
jaciment arqueològic de la Pedrera. En l’escrit d’al.legacions posen en dubte que l’espai
ocupat per aquesta pedrera sigui o no un jaciment arqueològic, nosaltres ens remetem
també a les Fitxes de l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya,
Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya,
Barcelona 2003, on aquest jaciment té el número 13262 de l’IPAC.
La pedrera de Boca Bovera-Riu de la Cana, nom que rep el jaciment, avui abandonada,
presenta en un llarg tram, d’uns 150 m, traces i mostres d’aquesta explotació. Les parets de
la pedrera mostren signes del procés d’extracció, com testimonis de l’execució de cunyes i
perforacions. Els grans talls de pedra eren extrets progressivament dels diferents estrats
horitzontals en els que es presenta el subsòl. L’extracció de pedres desbastades es localitzen
al llarg de la riba, algunes en un estat avançat de preparació. L’explotació devia ocupar una
superfície més important; avui l’àrea conservada és l’únic testimoni d’aquesta activitat
constructiva. Tot i que l’explotació d’aquesta pedrera té uns orígens coneguts
documentalment des d’època baix medieval, les seves qualitats i característiques fan
probable que es trobés en producció en època clàssica.
Els documents històrics fan menció especialment a l’extracció d’aquesta pedra per a la
construcció de la seu catedralícia de Tortosa; concretament del inici de les obres de l’edifici
gòtic. L’any 1376-77 es paga només a tres piquers que treballen a Flix tallant pedres 15 dies,
en total més de 300 pedres i quatre dotzenes de peces grans. Aquests materials van ser
utilitzats en la construcció de les capelles de les darreries del segle XIV. L’any 1584 de les
pedreres de Flix van sortir les pedres principals per realitzar la portalada de l’església de
Sant Domènec de Tortosa, segons es desprèn dels pagaments a Joan d’Arbeca, picapedrer
de Flix, quedant més que justificada la seva importància històrica i el motiu de la seva
inclusió dins de l’expedient de BCILS de Flix.
Cal recordar que en el seu moment, el Departament de Cultura va obligar a l’empresa
REGSA a variar el traçat de la canonada del reg de les Garrigues Fase IV, per tal d’evitar la
destrucció de la pedrera i evitar danys a la Teuleria.
Recordar finalment a les parts implicades que la declaració de BCILS d’ambdós jaciments
arqueològics no impedeix que s’hi pugui continuar desenvolupant l’activitat agrícola, com
s’ha fet fins ara a la zona de la Teuleria, i que la zona de la Pedrera és dins el domini públic
hidràulic i no s’hi realitza cap activitat agrícola.
2. En relació a la instància (registre d’entrada 2435 del 14 de setembre de 2007) presentada
pel Sr. Enrique Alabart Prunera, veí de Flix amb motiu de la seva disconformitat perquè la
parcel·la 28 de l’illa 45753, de la població de Flix, quedi inclosa dins dels jaciments
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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arqueològics que es volen declarar BCILS, un cop revisada la documentació podem concloure
que:
En aquesta zona de la població es conserva un tram de muralla que formaria part del
sistema defensiu de Flix en el segle XVII, al delimitar el jaciment arqueològic es va incloure a
la seva parcel·la dins la zona de protecció, però hem constatat que s’ha fet per error, no
quedant afectada en cap cas per la declaració de BCIL del jaciment, i comuniquen a
l’Ajuntament de Flix que s’accepti l’al·legació presentada pel Sr. Enrique Alabart Prunera i
s’exclogui la seva parcel·la de l’expedient de declaració de BCIL.
3. En relació a la instància (registre d’entrada 2495 del 14 de setembre de 2007) presentada
per la Sra. Antonieta Nicolás Castellví, veïna de Flix amb motiu de la seva disconformitat
perquè la parcel·la 367 del polígon 14, del terme municipal de Flix, quedi inclosa dins dels
jaciments arqueològics que es volen declarar BCILS, un cop revisada la documentació podem
concloure que:
Al delimitar el jaciment arqueològic dels Castellons es va utilitzar el criteri de protegir les
àrees on hi havia estructures visibles i una anella de protecció al seu voltant, en previsió de
que hi hagi estructures enterrades. La parcel.la esmentada més amunt forma part d’aquesta
segona àrea, afectant-la només en un petit extrem. Creiem per tant, que per la zona on està
situada, no és necessària la seva protecció, i comuniquem a l’Ajuntament de Flix que
s’accepti l’al.legació presentada per la Sra. Antonieta Nicolás Castellví i s’exclogui la seva
parcel.la de l’expedient de declaració de BCIL del jaciment dels Castellons. Pere Rams i Folch,
Arqueòleg, Col.legiat núm. 34662.”
6.- Amb data 27 de febrer de 2008, es remet al Consell Comarca de la Ribera d’Ebre, còpia de
les al·legacions presentades i de l’informe en relació a les mateixes formulat pel Sr. Pere Rams i
Folch.
7.- Amb data 2 de març de 2009, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, requereix a
l’Ajuntament l’aportació de la següent documentació:
1. Certificat de l’exposició pública de l’expedient administratiu de la corporació local.
2. Resolució de la Corporació relativa a les tres al·legacions presentades.
3. En el cas de modificació del catàleg presentat, acord de l’òrgan competent on s’aproven
les variacions.
En conseqüència, atesos els anteriors antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix,
l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- ACCEPTAR l’al·legació formulada pel Sr. Enrique Alabart Prunera, en el sentit de que la
seva finca situada a la parcel·la 28 de l’illa 45753, quedi exclosa de l’expedient de declaració de
BCIL.
SEGON.- ACCEPTAR l’al·legació formulada per la Sra. Antonieta Nicolàs i Castellví, en el sentit de
que la seva finca situada a la parcel·la 367, del polígon 14, quedi exclosa de l’expedient de
declaració de BCIL.
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TERCER.- REBUTJAR l’ l’al·legació formulada pel Sr. José Matias Simón Mestres, la Sra. Maria
Josefina Simon Mestres i la Sra. Josefina Mestres Blanch, en el sentit de que les seves finques,
situades a la parcel·la 5, el polígon 12, i a les parcel·les 343 i 346 del polígon 12, pels motius que
s’assenyalen en l’informe que es reprodueix en l’antecedent cinquè del present acord.
QUART.- PROCEDIR a l’aprovació provisional del proposta de redelimitació i declaració de Béns
Culturals d’interès local i del catàleg de Jaciments arqueològics del municipi de Flix, amb els
mateixos termes i condicions que es van aprovar amb data 23 de març de 2007, sense que es
produeixi variació respecte de l’aprovació inicial, excepció feta de les correccions d’errada
efectuades amb les acceptacions de les al·legacions que s’efectuen en aquest acte.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i a les persones que
van presentar al·legacions als efectes oportuns.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE FLIX.
L’Institut Català del Sòl ha redactat el projecte bàsic i executiu Restauració del Castell de Flix,
còpia del qual ha fet arribar a l’Ajuntament de Flix.
L’esmentat projecte té un pressupost d’execució per contracte de 507.955,85.- euros.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el projecte bàsic i executiu Restauració del Castell de Flix, redactat per
l’Institut Català del Sòl, amb un pressupost d’execució per contracta de 507.955,85.- euros.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord a l’Institut Català del Sòl als efectes oportuns.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 2/2009 DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI,
FINANÇAT PER ROMANENT DE TRESORERIA I MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2009 de l’Ajuntament de Flix és desprèn la
necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a crear-ne
de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves partides, es pot fer,
mitjançant els majors ingressos produïts sobre els inicialment previstos en el pressupost vigent,
en les quals existeix romanent de crèdit suficient.
3.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor de la Corporació
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.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix,
corresponents a l’exercici econòmic de 2009.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2009, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per romanent
de tresoreria i 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, mitjançant el tauler d’edictes de la Corporació i
anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
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 2/2009. Pressupost Ajuntament 2009.
ESTAT D’INGRESSOS
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Previsió
inicial
Impostos directes
1.219.700,00
Impostos indirectes
150.000,00
Taxes i altres ingressos
826.940,00
Transferències corrents
2.136.730,00
Ingressos patrimonials
60.234,75
Alienació d'inversions reals
0,00
Transferències de capital
934.687,25
Actius financers
0,00
Passius financers
0,00
Total............. 5.328.292,00

Cap. Denominació
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Augments
0,00
0,00
0,00
14.109,13
0,00
0,00
297.750,61
155.607,40
0,00
467.467,14

Previsió
definitiva
1.219.700,00
150.000,00
826.940,00
2.150.839,13
60.234,75
0,00
1.232.437,86
155.607,40
0,00
5.795.759,14

ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1
2
3
4
6
7
8
9

Previsió Augments
Previsió
inicial
definitiva
1.798.500,00
0,00 1.798.500,00

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i
1.619.665,00 28.000,00 1.647.665,00
serveis
Despeses financeres
82.500,00
0,00
82.500,00
Transferències corrents
97.510,00
0,00
97.510,00
Inversions reals
1.185.117,00 439.467,14 1.624.584,14
Transferències de capital
0,00
0,00
0,00
Actius financers
0,00
0,00
0,00
Passius financers
545.000,00
0,00 545.000,00
Total............... 5.328.292,00 467.467,14 5.795.759,14

VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
9.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE
COBRAMENT 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
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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 núm.: 43/2009, de 18 de març, 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.- 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.
2.- Articles 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.
3.- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local/la Instrucció del Model Simplificat de
Comptabilitat Local.
4.- 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:
PRIMER.- APROVAR la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament integrades en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 193.558,39.- €. El detall individualitzat
figura a l’annex I.
SEGON.- FER els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa de les
obligacions indicades.
Annex 1
a) Anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors per estimació de
recursos:
Exercici
Partida
Denominació
Baixa
1996
130
Impost sobre activitats econòmiques
90.151,81
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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1997
2001

130
34230
31140
31150
31140
31150
34230
31140
31150
34230
31140
31150
34230
310004
310005
310013
310004
310005
310018
310013

Impost sobre activitats econòmiques
90.151,81
Subministrament d’aigua potable
44,72
Clavegueram
14,12
Recollida d’escombraries
84,14
2003
Clavegueram
89,94
Recollida d’escombraries
300,01
Subministrament d’aigua potable
45,86
2004
Clavegueram
92,68
Recollida d’escombraries
311,60
Subministrament d’aigua potable
55,61
2005
Clavegueram
48,54
Recollida d’escombraries
384,32
Subministrament d’aigua potable
62,51
2006
Clavegueram
100,85
Recollida d’escombraries
649,60
Subministrament d’aigua potable
98,25
2007
Clavegueram
202,00
Recollida d’escombraries
1.044,00
Entrada de vehicles a través de voreres
13,00
Subministrament d’aigua potable
174,00
SUBTOTAL
184.119,37
b) Baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors per prescripció de la
obligació:
Exercici
Partida
Denominació
Baixa
1997
31140
Clavegueram
13,22
34230
Subministrament d’aigua potable
38,38
1996
11200
IBI Rústega
38,81
SUBTOTAL
90,41
c) Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors per declaració d’insolvència
del deutor:
Exercici
Partida
Denominació
Baixa
1997
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
73,86
1998
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
73,86
1999
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
147,72
2000
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
147,72
2001
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
147,72
130
Impost sobre activitats econòmiques
226,42
391
Multes
24,04
2002
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
266,21
34230
Subministrament d’aigua
23,58
391
Multes
96,14
31140
Clavegueram
14,60
31150
Recollida d’escombraries
129,90
2003
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
313,36
391
Multes
72,00
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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2004

113

Impost sobre vehicles tracció mecànica
282,45
Impost s/increment del valor dels
114
21,88
terrenys
2005
113
Impost sobre vehicles tracció mecànica
476,30
130
Impost sobre activitats econòmiques
254,48
391
Multes
80,00
Impost s/increment del valor dels
2006
114001
16,98
terrenys
112001
IBI Rústega
93,72
130
Impost sobre activitats econòmiques
254,48
113001
Impost sobre vehicles tracció mecànica
511,54
2007
130
Impost sobre activitats econòmiques
264,36
112000
IBI Rústega
114,51
113001
Impost sobre vehicles tracció mecànica
1.261,00
SUBTOTAL
5.388,83
d) Anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors per error material en les
anotacions comptables:
Exercici
Partida
Denominació
Baixa
2005
75500
PAM-Millora enllumenat públic
0,24
2006
455002
Subvenció de la Generalitat
82,74
2007
310016
Taxes vol, subsòl i sòl d’electricitat
1,09
SUBTOTAL
84,07
e) Baixa de drets reconeguts en exercicis anterior per canvi de titularitat del
deutor:
Exercici
Partida
Denominació
Baixa
2000
11201
IBI Urbana
74,73
2001
11201
IBI Urbana
76,22
2002
11201
IBI Urbana
77,76
2002
11200
IBI Rústega
15,31
2003
11201
IBI Urbana
22,85
2004
11201
IBI Urbana
422,47
2005
11201
IBI Urbana
186,40
2006
112011
IBI Urbana
881,35
2007
310013
Subministrament d’aigua potable
10,00
112011
IBI Urbana
1.239,68
112011
IBI Urbana
868,94
SUBTOTAL
3.875,71
TOTAL BAIXES DRETS RECONEGUTS
193.558,39
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
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10.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA.
Antecedents:
1.- El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per
import de 940.000,00 €.
2.- El secretari interventor municipal ha informat sobre el règim jurídic aplicable a aquesta
operació, manifestant que no se supera el límit del 30% dels recursos ordinaris corrents del
darrer pressupost liquidat (2007), corresponent-hi la competència per a la seva concertació a
Ple de l’Ajuntament, amb comunicació posterior a la Direcció General de Política Financera de
la Generalitat de Catalunya.
3.- S’han demanat ofertes a BANC DE SANTANDER i CAIXA TARRAGONA, resultant que la que
ofereix les millors condicions és la corresponent a BANC DE SANTANDER.
Fonaments de dret:
1.- Article 51 i 52.2 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.
2.- Article 22.2 m) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord
PRIMER.- AUTORITZAR la concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt
termini, amb l’entitat BANC DE SANTANDER, per import de 940.000,00 €, amb les següents
condicions
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Import: 940.000,00 euros
Tipus d’interès: euribor trimestral + 1,25 %
Revisió del tipus d’interès: trimestral
Comissió d’obertura: 0,25 %
Comissió de no diponibilitat: 0%
Comissió d’estudi: 0 %
Comissió de cancel·lació: 0 %
Formalització: Secretari de l’Ajuntament.

SEGON.- FACULTAR l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu
primers dies del mes següent a la formalització.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
11.- APROVACIÓ DEL PACTE DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT
DE FLIX PER AL QUADRIENNI 2008-2011.
Vist el pacte de condicions de treball acordat amb els representants del personal funcionari al
servei d’aquest Ajuntament, així com la resta de documentació que l’acompanya, es proposa al
Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el Pacte de condicions de treball del personal funcionari al servei de
l’Ajuntament de Flix per al període 2008-2011.
SEGON.- ORDENAR la remissió del pacte de condicions de treball aprovat a la Delegació
Territorial de les Terres de l’Ebre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
instant el seu registre i publicació corresponent.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX PER ALS ANYS 2008 A 2011.
Vist el conveni col·lectiu del personal laboral al servei d’aquest Ajuntament, així com la resta de
documentació que l’acompanya, que s’ha negociat amb la representació de l’esmentat
personal, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el Conveni col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Flix per al
període 2008-2011.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
El secretari municipal,
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SEGON.- ORDENAR la remissió del pacte de condicions de treball aprovat a la Delegació
Territorial de les Terres de l’Ebre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
instant el seu registre i publicació corresponent.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
13.- 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:
-

Aprovació, si s’escau de l’acord de sol·licitud d’incentiu en l’àmbit del Pla de
desenvolupament turístic.

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.
***************************************
13.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACORD DE SOL·LICITUD DE L’INCENTIU EN L’ÀMBIT DEL
PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC.
L’Ordre IUE/91/2009, de 4 de març, sobre la convocatòria per concedir incentius en l’àmbit del
Pla de desenvolupament turístic (Pladetur) del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa. El Pladetur és una eina al servei dels agents turístics que desenvolupa una part de les
línies d’actuació que defineix el Pla estratègic del turisme a Catalunya de 2005-2010.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR la sol·licitud de l’incentiu del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa per a les obres complementaries de l’actuació al Mas de Pitoia, així com la instal·lació
annexa d’uns serveis al Mas del Director dins de la Reserva Natural de Sebes, efectuades per la
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/05/2009
Flix, 15 de maig de 2009.
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brigada Municipal, segons el que disposa l’Ordre IUE/91/2009 de 4 de març, dins el programa 6,
de posada en valor d’elements de turisme actiu, cultural i gastronòmic, de natura i salut.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa als
efectes oportuns.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Plenari, 11 vots a favor.
***************************************
14.- INFORMES DIVERSOS.
a) Per part dels regidors, Sr. Ramon Sabaté, Sra. Carolina Rofes i Sr. Ferran Albiac, es
comenten diverses qüestions relacionades amb els actes que es celebraran durant la
Setmana Santa, i que han organitzat les Regidories de Festes i Tradicions, Cultura i
Esports, respectivament.
b) Per part del regidor d’Esports, Sr. Ferran Albiac, s’informa que el proper dia 18, es
celebrarà a la nostra població el Campionat d’Espanya de Judo per a cecs, que organitza
l’ONCE, i que els propers dies 18 i 19, es celebrarà el Gran Premi Massi.
c) Per part de la regidora de Cultura, Sra. Carolina Rofes, s’informa que el proper dia 23
d’abril, s’organitzarà a la nostra població la II Mostra de llibres de la Ribera d’Ebre, i que
també s’inaugurarà una exposició sobre Jesús Moncada. També informa de la resta
d’actes organitzats per la regidoria.
d) Per part de la Regidora d’Ensenyament, Sra. Montse Canals en vol fer constar en acta el
condol de la Corporació pel traspàs de la Sra. Maria Vila, PAS del CEIP de Flix, que morí
com a conseqüència d’un accident de trànsit. La resta de la Corporació s’afegeix al
condol. També informa la Sra. Canals, que el Club Ciclista de Flix ha obtingut un ajut de
6.000,00 euros de la Diputació de Tarragona.
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 15/05/2009
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