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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 15/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2009
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
16/2009
30 D’OCTUBRE DE 2009
Decret d’Alcaldia núm.: 178/2009
Sala de Plens de l’Ajuntament.
17:30 hores
18:30 hores
Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol
Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Ramon Sabaté i Arqué
Sra. Carolina Rofes i Casas
Sr. Ferran Albiac i Viñolas
Sra. Rita Maria Costa i Puey
Sr. Joan Josep Mauri i Hierro
Sr. Jaume Masip i Llop
Sra. Neus Guiu i Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha i Cervelló
Sr. Arturo Gonzàlez i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol

Ordre del dia:
1.

Presa de possessió del Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló com a regidor de
l’Ajuntament de Flix.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
3. Ratificacions diverses.
4. Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Flix per a l’any 2010.
5. Concessió d’una exempció de l’Impost de Béns Immobles a l’Institut
Català de la Salut en relació al Centre d’Assistència Sanitària de Flix.
6. Aprovació dels Comptes Generals de l’Ajuntament de Flix corresponents
a l’exercici econòmic 2008.
7. Aprovació del conveni entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques i l’Ajuntament de Flix per formalitzar
l’atorgament d’una subvenció per al programa de cooperació
interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries.
8. Proposta d’acord sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
9. Aprovació inicial del Pla TRANSCAT de l’Ajuntament de Flix.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Informes diversos.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre 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. 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.- PRESA DE POSSESSIÓ DE SR. PAU LLECHA I CERVELLÓ COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT
DE FLIX.
Vist que en data 24 de setembre de 2009, ha tingut entrada a l’Ajuntament la credencial
expedida pel president de la Junta Electoral Central, de designació com a regidor de
l’Ajuntament de Flix, el Sr. Pau Llecha i Cerveló, per estar inclòs en la llista de candidats
presentada per Convergència i Unió, a les eleccions locals de 27 de maig de 2007, en
substitució, per defunció de la Sra. Montserrat Canals i Aliaga.
Tot seguit, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, modificat per la Llei orgànica 8/1991, de 13
de març, en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec
de regidor, el candidat electa haurà de jurar o prometre acatament a la constitució segons la
formula establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d’abril,
El Sr. Pau Llecha formula la promesa de compliment del càrrec, amb la següent formula:
“Prometo per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor d’aquest ajuntament de Flix, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la constitució com
a norma fonamental de l’estat i l’estatut d’autonomia de Catalunya.”
Fet aquest tràmit, l’alcalde Sr. Bosch fa entrega de la insígnia de regidor al Sr. Llecha, que passa
a ocupar el seu lloc en el Saló de Plens. L’Alcalde li cedeix la paraula:
Sr. Pau Llecha:
“Bona tara a tothom.
Sr. Alcalde, regidors, familiars i resta de convilatans. Permeteu-me que us parli de la situació
que m’ha portat a ser regidor de l’Ajuntament de Flix.
És una situació ni volguda, ni esperada, ni molt menys desitjada, les circumstàncies que han
portat a la substitució de la companya i amiga Montse Canals, que jo recordi no s’havien donat
mai durant tots els anys d’ajuntaments democràtics.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

3

AJUNTAMENT DE FLIX

La feina i el camí que ella va començar al capdavant de les regidories d’educació i protecció
civil, la continuaré i la intentaré fer lo més dignament possible.
Gràcies per l’oferiment que he rebut de tots vosaltres, per ajudar-me a ficar al dia les tasques
que he de desenvolupar com a regidor d’aquest ajuntament.
Durant estos dies que he estat coneixent la casa ja he pogut notar les dificultats que suposa la
política local.
Problemes que hem resolt amb la màxima rapidesa i eficàcia possible, mirant sempre pel bé del
poble.
I pensant que si tots hi posem una mica d’esforç i voluntat per la part qie ens toca, ens hem
podrem sortir ben aviat de la situació en que ens trobem.
Gràcies i bona tarda.”
Aplaudiments dels assistents
A continuació pren la paraula el Sr. Pere Muñoz, que en nom del grup d’ERC al consistori dona
la benvinguda al Sr. Llecha i li desitja sort i encert en la seva nova tasca. El Sr. Muñoz recorda
que ara fa juts un mes, ens va deixar la nostra companya Montse Canals, que va fer un treball
modèlic. Per acabar anima al nou regidor a seguir treballant des del consens, pel poble i pel
pais.
Aplaudiments del públic.
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, Sr. Oscar Bosch, que també dona la benvinguda al
nou regidor, alhora que recorda a la desapareguda regidora, Montse Canals. El Sr. Bosch
manifesta l’atipisme del govern municipal, un govern d’entesa de tots els grups polítics del
consistori, i anima al nou regidor a seguir treballant units pel poble. Per acabar, el Sr. Alcalde
destaca la importància del treball en equip que s’està portant a terme.
Aplaudiments del públic
*************************************************

2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-

Acta núm.: 10/2009, corresponent a la sessió ordinària de 14 de juliol..
Acta núm.: 11/2009, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 28 de juliol.
Acta núm.: 12/2009, corresponent a la sessió extraordinària de 3 d’agost.
Acta núm.: 13/2009, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 25 d’agost.
Acta núm.: 14/2009, corresponent a la sessió extraordinària d’1 de setembre.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres del Ple, 10 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).
*************************************************

3.- DESPATX OFICIAL
3.1. RATIFICACIONS DECRETS D’ALCALDIA
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Núm.
16/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
03/08/2009
03/08/2009
07/08/2009
07/08/2009
10/08/2009
11/08/2009

Referència
Rectificació errada anunci publicat BOPT
Convocatòria Junta de Govern 21/07/09
Nomenament secretaria accidental
Ordre execució C/ Amassadora, 27
Ordre execució Dtr. Müller, 1
Delegació Pere Muñoz per signar Conveni Intracatalònia
Acord pagament subvenció Club de Tir Verge del Remei
Inici EPLU contra Jorge Ortiz Valentín
Pagament subvenció Moto Club Flix
Ordre execució C/ Castell Vell 7 testos flors
Designació membres Mesa contractació enllumenat
Convocatòria Mesa contractació enllumenat
Convocatòria Ple extraordinari 11/09
Convocatòria Ple de 3 d’agost de 2009
Modificació rebuts arbitris
Autorització ampliació horaris bars Festes Majors 2009
Ampliació horari obertura Springflix la nit de l'1 d'agost de 2009
Ordre execució construcció barana Bassa Clotxes,15
Aprovació certificació obra Poliesportiu
Aprovació certificació obra Vestidors Camp Esports
Rectificació acord Junta 3-07-09 Carme Schmidt
Correcció errada liquidació taules Junta de 3 de juliol de 2009
Convocatòria mesa contractació enllumenat
Decret convocatòria Junta Govern 11 agost 2009
Pròrroga contracte Joan Fontanilles
Junta de govern extraordinària de 14 d'agost de 2009

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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Decret
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Núm.
11/08/2009
13/08/2009
14/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
27/08/2009
27/08/2009
08/09/2009
10/09/2009
16/09/2009
16/09/2009
16/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
23/09/2009

Referència
Decret delegació funcions d'alcaldia 20-30/08/09
Decret d'autorització de tancament parcial de carrer a la circulació
Decret ampliació horari Bar Kursaal Festes Majors
Ordre d'execució contra el Sr. Rafael Gasca.
Ordre d'execució neteja terreny entre el C/ Maragall i C/Major.
Convocatòria Mesa de contractació climtaització
Convocatòria Ple extraordinari pel dia 1 de setembre de 2009
Denegació documents sol·licitats per Carme Corbella
Decret convocatòria Junta de Govern de 15/09/09
Ordre execució neteja terreny Tr. Llevant i Ventonella
Autorització entrega còpies expedient
Admissió a tràmit reclamació patrimonial Alex Estela
Convocatòria Junta de Govern 25/09/09
Convocatòria Ple del 25/09/09
Baixes Padró habitants
Prórroga contractes treball

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY
2010.
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,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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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.
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:
1r.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2010 la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 6, reguladora de les taxes:
Es substitueix de l’article 4.1., el següent paràgraf:
-

Els jubilats que obtinguin uns ingressos iguals o inferiors als que corresponguin a la Pensió
Mínima del Sistema General de la Seguretat Social (amb cònjuge a càrrec o sense cònjuge a
càrrec segons el cas) pel que fa a la seva vivenda habitual i sempre que visquin sols.

per:
-

Els pensionistes que obtinguin uns ingressos iguals o inferiors als que corresponguin a la
Pensió Mínima del Sistema General de la Seguretat Social (amb cònjuge a càrrec o sense

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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cònjuge a càrrec segons el cas) pel que fa a la seva vivenda habitual i sempre que visquin
sols.
2.- Ordenança Fiscal núm.: 6.8., reguladora de la taxa pel servei d’assistència a l’Escola
Bressol Municipal Pam i Toc.
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.8., reguladora de la taxa pel servei
d’assistència a l’Escola Bressol Municipal Pam i Toc, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Horari normal
Horari ampliat(1)
Acollida matinal(2)
Acollida al migdia(3)
Acollida a la tarda(4)
Serveis puntuals
Acollida matinal(2)
Acollida migdia(3)
Acollida migdia(5)
Acollida tarda(4)
Descomptes:
Família nombrosa:
Per dos germans:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Euros
84,25 €/mensuals
23,00 €/mensuals
20,00 €/mensuals
40,00 €/mensuals
8,00 €/mensuals
4,50 €
6,00 €
3,00 €
2,00 €
15 %
25 %

De 8:30 a 13:15 hores i de 15 a 18 hores.
De 7:30 a 9 hores
De 12:00 a 15:00 hores. Inclou dinar
De 18:00 a 18:30 hores
De 12:00 a 13:15 hores. Sense dinar

2.- Ordenança fiscal 6.14, reguladora de la taxa per la tramitació de documents,
autoritzacions administratives i llicències,
Es modifica l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.14, reguladora de la taxa per la tramitació
de documents, autoritzacions administratives i llicències, en el següent sentit: S’afegeixen els
següents epígrafs:
Import €
Epígraf 2. Altres documents
2.6. Canvi límits finca rústica
2.7. Edictes a publicar en Butlletins oficials
2.8. Expedients matrimonis civils
2.9. Expedients targetes armes

6 €/sol·licitant
Costos anunci
60 €
6€

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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2n.- 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
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
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************

5.- CONCESSIÓ D’UNA EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES A L’INSTITUT CATALÀ DE
LA SALUT EN RELACIÓ AL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE FLIX.
Antecedents:
1.- L’Institut Català de la Salut, amb data 27 de març de 2009, RE núm.: 912, ha sol·licitat
d’aquest Ajuntament l’exempció de l’Impost de Béns Immobles de l’edifici del Centre
d’Assistència Sanitària de Flix.
Fonaments de Dret:
1.- Article 62.3 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 2.2. de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm.: 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles d’aquest Ajuntament.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- ACORDAR l’aplicació de l’exempció prevista per l’article 2.2. de l’Ordenança Fiscal núm.: 1,
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles al Centre d’Assistència Primària de Flix, propietat
de l’Institut Català de la Salut.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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2n.- TRASLLADAR aquest acord a l’Institut Català de la Salut, als Serveis d’Intervenció de la
Corporació, i a BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************

6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’ANY 2008.
Antecedents:
1.- Finalitzat l’exercici pressupostari de 2007, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
2.- El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
3.- El compte ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15
de maig de l’actual exercici.
4.- Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 29 de maig de
2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, de
16/06/2009, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Fonaments de Dret:
1.- Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2008, integrats pels
següents documents comptables:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,
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Ajuntament:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.114.419,87.-€, un passiu de
12.114.419,87-€, i un resultat de l’exercici amb un guany de 582.456,36.-€.
- Romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 233.692,56.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
913.247,01.-€, unes obligacions pendents de pagament de 341.402,23.-€, uns
romanents totals de 468.780,36.-€, i un resultat pressupostari ajustat de 244.446,65.-€.
Escola Bressol:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 34.314,00.-€, un passiu de
34.314,00.- € i un resultat de l’exercici amb un guany de 4.411,04.-€.
- Romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 26.004,20.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
25.199,96.-€, unes obligacions pendents de pagament de 2.250,02.-€, uns romanents
totals de 4.336,55.- €, i un resultat pressupostari ajustat de 4.493,98.-€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Escola de Música:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 64.343,21.-€, un passiu de
64.343,21.- € i un resultat de l’exercici amb un guany de 11.147,21.-€.
- Romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 25.091,16.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
22.838,25.-€, unes obligacions pendents de pagament de 4.187,60.-€, uns romanents
totals de 6.068,12.-€, i un resultat pressupostari ajustat de 11.147,21.-€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 37.877,25.-€, un passiu de
37.877,25.-€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 5.288,73.-€.
- Romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 19.485,18.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
17.815,01.-€, unes obligacions pendents de pagament de 8.612,39.-€, uns romanents
totals de 5.919,41.-€, i un resultat pressupostari ajustat de 7.963,99.-€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.
Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques
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-

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 190.653,87.-€, un passiu de
190.653,87.- € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 12.043,54.-€.
Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de
12.043,54.-€.
En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament d’11.028,41.-€, unes
obligacions pendents de pagament d’11.206,04.- €

2n.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent:
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.

-

Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fin d’exercici i agrupats per nom o
raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

-

Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.

3r.- RETRE els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I L’AJUNTAMENT DE FLIX PER FORMALITZAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
PER AL PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA D’ACTUACIONS
COMUNITÀRIES.
Antecedents:
1.- El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya ha
fet arribar a aquest Consell Comarcal el conveni per formalitzar l’atorgament d’una subvenció
per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries.
Fonaments de Dret:
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1.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels
principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
2.- El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local
s’assenyala l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "prestar, en el
seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar
pel compliment eficaç de llurs tasques". En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
3.- L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen
els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran
d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues
administracions.
4.- L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix
que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin
a terme les administracions públiques entre elles.
5.- L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions
públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per la
prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR el conveni entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i
l’Ajuntament de Flix per formalitzar l’atorgament d’una subvenció per al programa de
cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries, que figura com annex al
present acord.
2n.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, o regidor en qui delegui, per a la
signatura de l’esmentat conveni.
3r.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************
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8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES.
Antecedents:
1.- Aquest Ple, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2007, va aprovar el règim de dedicació
dels càrrecs electes, i la fixació de les indemnitzacions dels regidors de la corporació que no
gaudeixin de dedicació parcial o exclusiva.
2.- Amb data 20 de juny de 2008 va ser elegit Alcalde-President d’aquest Ajuntament, l’Il·lm. Sr.
Oscar Bosch i Pujol.
3.- Es considera necessari l’establiment d’una dedicació parcial de l’Alcalde-President de
l’Ajuntament.
Fonaments de Dret:
1.- De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa
concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els
seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en
les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- ESTABLIR que, amb efectes de 7 de setembre de 2009, el senyor Oscar Bosch i Pujol,
exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial de mitja jornada setmanal i percebent l’import de
21.300 € bruts anuals.
2n.- AQUESTA retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i
donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.
La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació
però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en
l’exercici del seu càrrec.
Els membres de l’Ajuntament que siguin personal de les administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses d’elles dependents únicament podran percebre retribucions per la seva
dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els seus respectius centres de
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treball en els termes que estableix l’art. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
3r.- PUBLICAR aquest acord al BOPT i al tauler d’anuncis de la corporació, en compliment de
l’establert en l’article 75.5 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 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:
-

Nomenament de representants de l’Ajuntament en diversos òrgans col·legiats.

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.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX EN DIVERSOS ÒRGANS
COL·LEGIATS.
Antecedents:
1.- Correspon al Ple de l’Ajuntament, el nomenament dels representants de l’Ajuntament en
altres òrgans col·legiats.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre 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

15

AJUNTAMENT DE FLIX

Proposta d’acord:
1r.- NOMENAR els regidors que s’esmenten pels òrgans col·legiats que es detallen:
− Consell d’Administració de Flix, GIE, SAM:
 President: Oscar Bosch i Pujol,
 Vocals:
- Pere Muñoz i Hernández, conseller.
- Ramon Sabaté i Arqué, conseller.
- Pau Joan Llecha i Cervelló, conseller.
− Comissió Especial de Comptes.
 Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló, en representació del grup de CiU.
− Consell d’Administració de SAGESSA:
 Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló.
− Consell Escolar Municipal:
 Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló.
− Consell Escolar del CEIP:
 Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló.
− Consell Escolar de l’IES:
 Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló.
− Comissions paritàries personal laboral i personal funcionari.:
 Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló.
2n.- TRASLLADAR el present acord a les persones nomenades a efectes d’acceptació i als
òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de notificació.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************

11.- INFORMES DIVERSOS.
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
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a) Reunió mantinguda a Barcelona amb el President i Conseller delegat d’ERCROS
INDUSTRIAL, SA. En aquesta reunió es va tractar de l’ERO presentat per la companya i de
les perspectives de futur. L’Alcalde va destacar la voluntat de col·laboració de
l’Ajuntament de Flix.
b) Visita al secretari de Política Territorial, Sr. Oriol Nel·lo. En aquesta visita es va tractar la
qüestió del Polígon Químic de Flix i la seva urbanització. També es va tractar de
l’arribada del gas a Flix.
c) Reunió amb el Director General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. En la
reunió es va tractar de les obres que s’han de portar a terme al pont de Flix, (vial per a
peatons).
d) Tema estació de tren. El Sr. Alcalde informa que desprès de molts intents, per fi s’ha
aconseguit torbar un interlocutor d’ADIF, i que s’ha arribat a l’acord, que la Guàrdia
Municipal pugui obrir i tancar l’estació. També informa el Sr. Alcalde de la intenció
d’ADIF d’invertir en el repintat de la estació i en l’accesibilitat de les andanes.
e) Reunió amb Habitatge. El Sr. Alcalde informa que s’està intentant reactivar el procés
d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
f) Residència de Flix. El Sr. Alcalde informa que sembla que a l’octubre o al novembre
sortirà publicat oficialment, el procediment de contractació de l’empresa que ha de
gestionar la residència.
g) Retirada dels fangs de l’embassament. El Sr. Alcalde informa de la visita que es va
realitzar a la Direcció General de l’Aigua.
El Sr. Pere Muñoz informa dels següents assumptes:
a) Pregunta a la Ministra de Medi Ambient, Rural i Marí en relació a les obres de
descontaminació de l’embassament. El Sr. Muñoz informa que el dia 22 de setembre va
formular una pregunta en relació a les esmentades obres de descontaminació, i que
encara no se sap exactament quan començaran les mateixes, tot i que les obres ja es van
adjudicar.
*************************************************

12.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels assistents no se’n formulen.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent l’hora
que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari municipal, en dono fe, en
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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 ,

Oscar Bosch i Pujol

Arturo González i Benet
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