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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 18/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 28 DE DESEMBRE 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
18/2009
28 DE DESEMBRE DE 2009
Decret d’Alcaldia núm.: 225/2009
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:00 hores
18:45 hores
Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol
Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Ramon Sabaté i Arqué, (1)
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. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx Oficial.
3. Aprovació de l’expedient de constitució del Patrimoni Municipal del Sòl.
4. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 5/2009 del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: Suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
finançat per majors ingressos i baixes d’altres partides del pressupost.
5. Aprovació text refòs Catàleg dels jaciments arqueològics de Flix.
6. Aprovació Pressupost de l’exercici 2010.
7. Assumptes sobrevinguts.
7.1. Modificació dels estatuts de la societat mercantil: FLIX, GESTIÓ
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM.
8. Informes diversos.
9. 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.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
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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*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-

Acta núm.: 17/2009, corresponent a la sessió ordinària de 20 de novembre.

No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents 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).
*************************************************

2.- DESPATX OFICIAL
2.1. DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
Decret
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Data
20/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
23/11/2009
23/11/2009
23/11/2009
04/12/2009
04/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
15/12/2009

Referència
Llicència de segregació Ercros
Concessió còpia informe tècnic
Decret aprovació certificació obra i factura obra Llar infants
Modificació rebuts arbitris
Decret convocatòria Junta de Govern 17/09
Decret fixació dia recepció obra Llar d'infants Municipal
Nomenament funcionaris interins
Autorització ocupació vorera St. Jordi 8. M. Pilar Affonso
Resolució al·legacions expedient previ
Aprovació Projecte d'execució carrer La Ventonella 1
Acceptació responsabilitat patrimonial
Inici expedient 5/2009 majors ingressos i baixes pressupost
Acta recepció obra Tancament Poliesportiu
Acta recepció obra baranes carrer Castell
Sol.licitud subvenció Escola Música
Acta recepció obra Cementiri Municipal
Acta recepció obra Pere Quart
Convocatòria Junta de Govern 18-12-09

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

15/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009
18/12/2009

Decret de convocatòria Mesa Arranjament carrer de Baix
Decret delegació funcions Secretaria
Decret convocatòria Junta extraordinària 20-2009 del dia 22-12-09
Convocatòria Ple dia 28/12/09
Decret inici expedient constitució Patrimoni Municipal del Sòl
Decret convocatòria Junta de Govern pel dia 30-12-2009
Decret correcció errada segregació Dolors Guiu
Autorització ocupació via pública Quintos 92
Acord pagament subvenció Joventut Esportiva de Flix
Acord pagament subvenció Societat de caçadors
Resolució estimatòria reclamació vivenda Urbanització Bassa les Clotxes, 25
Pròrroga contractes treball
Anul·lació rebuts arbitris

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************

03.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL.
Antecedents:
1.- Per l’Ajuntament s’ha de donar compliment de l’obligació establerta a la vigent legislació
urbanística de declarar com a constituït el Patrimoni Municipal del Sòl i correlativa
determinació dels béns i drets que l’hagin d’integrar, pel seu tractament com patrimoni separat
de la resta dels béns municipals i gestió com a dipòsit específic dels fons afectats.
2.- L’Ajuntament de Flix té vigent un Pla General d’Ordenació Urbana que va ser aprovat per la
Comissió d’Urbanisme en data 1 de juny de 2005 i publicat al DOGC núm. 4429 de data 19 de
juliol de 2005.
3.- Al planejament del municipi hi ha delimitats àmbits d’actuació subjectes a cessions gratuïtes
de sòl a favor de l’Ajuntament, amb aprofitament urbanístic susceptible d’incorporació al
Patrimoni Municipal de Sòl.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 38 i 39 de Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de sòl, determinen que integren el Patrimoni Municipal del Sòl els bens, recursos
i drets que adquireixi l’Administració pel deure de cessió obligatòria i gratuïta del sòl lliure de
càrregues d’urbanització corresponent al percentatge d’aprofitament mig. Aquests bens
constitueixen un patrimoni separat i els ingressos obtinguts de la seva alienació o la substitució
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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de diners s’han de destinat a conservar, administrar i ampliar-lo, sempre que només es financin
despeses de capital. La finalitat d’aquests bens ha de ser la construcció d’habitatge de protecció
pública o a d’altres finalitats d’interès social que permeti la legislació i els instruments
d’ordenació urbanística.
2.- Els articles 156 i 157 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text refòs de
la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU), disposen igualment l’obligació de constituir el
Patrimoni Municipal del Sòl en aquells municipis que tinguin planejament general que delimiti
àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública.
3.- Els articles 154, 164, 177 i 215.3 de l’esmentat TRLU, regulen la procedència d’una part dels
recursos (expropiacions, àrees de tanteig i retracte, escreixos de preus de licitació i productes
de sancions urbanístiques) que s’han d’integrar als Patrimonis Municipals de Sòl.
4.- Els articles 220 a 225 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’urbanisme.
5.- L’article 222 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, atribueix la competència per a l’aprovació i
rectificació de l’inventari de béns i drets de la Corporació al Ple, motiu pel qual també se li pot
atribuir la de declaració com a constituït del Patrimoni Municipal del Sòl i la determinació del
béns i drets que hagin d’integrar-lo.
6.- Els articles 14 a 16, i 100 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
7.- La vigent Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model bàsic de comptabilitat local i l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
1er.- DECLARAR la constitució del Patrimoni Municipal de Sòl, integrat pels béns i drets
relacionats a l’Annex , el qual forma part d’aquest acord.
2on.- FER a l’inventari de béns i drets les modificacions adients per tal d’identificar-ne,
mitjançant epígrafs específics i diferenciats, els béns i drets que formen el Patrimoni Municipal
de Sòl.
3er.- ACTUALITZAR els comptes financers d’immobilitzat com a resultat d’aquesta incorporació,
i, en el seu cas, obrir un compte financer per la gestió diferenciada a la tresoreria dels dipòsits
específics provinents de l’alineació i gestió d’aquest Patrimoni Municipal de Sòl.
ANNEX DE DETERMINACIÓ DELS BÉNS I DRETS INTEGRANTS DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL
SÒL.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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- Ingressos procedents de cessions obligatòries i gratuïtes del 10 % d’aprofitament urbanístic en
sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat : 28.823,93 euros.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
*************************************************
(1) S’incorpora a la sessió el 2n. Tinent d’Alcalde, Sr. Ramon Sabaté.

04- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 5/2009 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS I BAIXES PER
ANULACIÓ.
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,
i, mitjançant baixa d’altres partides de despesa.
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:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2009, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors
ingressos i baixes per anulació, el resum del qual s’incorpora com annex al present acord.
2n.- 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.
3r.- 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 5/2009. Pressupost Ajuntament 2009.
ESTAT D’INGRESSOS
Previsió
inicial

Augments

Previsió definitiva

1.219.700,00
150.000,00

0,00
0,00

1.219.700,00
150.000,00

826.940,00

182.177,87

1.009.117,87

2.239.546,80

69.462,52

2.309.009,32

60.234,75

0,00

60.234,75

0,00

0,00

0,00

1.294.417,86

117.114,22

1.411.532,08

155.607,40

0,00

155.607,40

0,00

0,00

0,00

Total............. 5.946.446,81

368.754,61

6.315.201,42

Cap. Denominació
1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació

Previsió
inicial

Augments Disminucions

1.815.153,52 64.900,00
1.693.118,15 253.963,09

Previsió
definitiva

1
2

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis

3

Despeses financeres

82.500,00

2.000,00

25.000,00

59.500,00

4

Transferències corrents

97.510,00

450,00

4.200,00

93.760,00

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Passius financers

545.000,00

0,00

5.000,00

540.000,00

1.713.165,14 170.360,44

70.500,00 1.809.553,52
18.218,92 1.928.862,32

0,00 1.883.525,58

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
El secretari municipal,

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

5.946.446,81 491.673,53

122.918,92 6.315.201,42

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
*************************************************

05.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DEL CATÀLEG DELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DE FLIX.
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.
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.
8.- En virtud d’acord de Ple de data 9 d’abril de 2009 , es va aprovar la proposta de
redelimitació i declaració de Béns d’interès local, 1a. fase, redactada per la Regidoria de
Patrimoni Històric i cultural de l’Ajuntament.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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9.- A proposta del Consell Comarcal, els tècnics redactors del Catàleg han procedit a redactar
una refosa del mateix, recollint les al·legacions presentades.
Fonaments de Dret:
1.- Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR la refosa del Catàleg dels jaciments arqueològics del Municipi de Flix, redactada
per la Regidoria de Patrimoni Històric i cultural de l’Ajuntament.
2n.- TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes previstos en
l’article 17,2 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, sol·licitant de
l’esmentada Administració la declaració de Béns Culturals d’interès Local.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
*************************************************

6.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC DE 2010 I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA.
Antecedents:
1.- L’ Alcaldia de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2010.
2.- El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe que figura a l’expedient.
3.- El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
4.- 1.- La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que ha de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia.
Fonaments de dret:
1.- En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
Flix, 29 de gener de 2010.
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.- La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19 i 22 de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
3.- L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, estableix que en el marc de les seves competències d’autoorganització, les
Administracions Públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que
regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions i d’acord
amb el que preveu aquest capítol.
4.- Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 52.2.j i 283 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, 126.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local i 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la funció
pública estableixen que el ple de l’Ajuntament ha d’aprovar anualment la plantilla de personal,
la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost.
5.- L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals situades en el territori de Catalunya,
en els termes que estableix la legislació sobre funció pública local, preveu que la plantilla de
personal és formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en
grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos. També inclou el personal
eventual i el laboral.
6.- En el mateix sentit, l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de
les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i
l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la
titulació exigida per al seu ingrés. A continuació l’article 26 del RPSEL estableix que l’entitat
local ha d’aprovar anualment la Plantilla de Personal en la mateixa sessió en que aprovi el
pressupost.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix, que inclou el propi de
l’Entitat i el de la societat mercantil, Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, per a l'exercici
econòmic de 2010, la quantia del qual, és de TRES MILIONS NOU-CENTS SETANTA-SET MIL
TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS, 3.997.382,88, així com les
seves bases d'execució, tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 112 de la Llei
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7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 162 i ss del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que figura com
annex 1 al present acord.
2n.- APROVAR la plantilla de personal al servei d'aquest Ajuntament, que compren tots els llocs
de treball reservats a funcionaris de carrera i eventuals i al personal laboral corresponent a
l'exercici 2010, que figura inclosa en el Pressupost, tot això, de conformitat amb l’establert en
articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i, 283 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que figura com annex 2 al present
acord.
3r.- SOTMETRE el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per a l'exercici 2010, i les seves
bases d'execució a exposició pública, per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran presentar les reclamacions que estimin oportunes davant del Ple, que en tot
cas, disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les, de conformitat amb el que preveuen
l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
4t. FER constar que si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions, el
Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per a l'exercici 2010 i les seves bases d'execució es
consideraran definitivament aprovats, de conformitat amb el que preveuen l’article 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
5è. FACULTAR l’Alcalde-President de Flix, tant àmpliament com en dret sigui menester, per
realitzar els actes i signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
6è.- INSERIR en el tauler d'anunci, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal.
7è.- TRASLLADAR una còpia de la plantilla a la Subdirecció General de la Funció Pública Local
del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General d'Administració Locals
de la Generalitat de Catalunya.
Annex 1
PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE FLIX EXERCICI 2010
ESTAT D’INGRESSOS
Cap. Denominació
Entitat
Flix, GIE, SAM
Pressupost
1 Impostos directes
1.144.960,00
0,00 1.144.960,00
2 Impostos indirectes
150.000,00
0,00
150.000,00
3 Taxes i altres ingressos
840.890,36
95.000,00
935.890,36
4 Transferències corrents
1.563.230,00
55.500,00 1.618.730,00
5 Ingressos patrimonials
49.000,00
0,00
49.000,00
6 Alienació d'inversions reals
0,00
0,00
0,00
7 Transferències de capital
78.802,52
0,00
78.802,52
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Cap. Denominació
8 Actius financers
9 Passius financers
Total.............

Entitat
0,00
0,00
3.826.882,88

Flix, GIE, SAM
0,00
0,00
150.500,00

Pressupost
0,00
0,00
3.977.382,88

ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Total...............

Entitat
1.693.000,00
1.640.155,00
38.500,00
78.510,00
133.717,88
0,00
0,00
243.000,00
3.826.882,88

Flix, GIE, SAM
90.000,00
60.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.500,00

Pressupost
1.773.000,00
1.710.155,00
39.000,00
78.510,00
133.717,88
0,00
0,00
243.000,00
3.977.382,88

Annex 2
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE FLIX ANY 2010
Nombre places
Denominació
Grup C.Destí Vacants
1. FUNCIONARIS
1.1. Amb Habilitació estatal
1.1.1. Subescala Secretaria-Intervenció
1
Secretari-Interventor
A1
26
1
1.2. Administració General
1.2.1. Subescala Tècnica
2
Tècnics Mitjans
A2
22
2
1.2.2. Subescala Administrativa
2
Administratius
C1
20
2
1
Administratiu
C1
14
1
1.2.3. Subescala Auxiliar
3
Auxiliar Administratius
C2
18
2
1.2.4. Subescala Subalterna
1
Aguatzil
Altres
11
**
1.3. Administració Especial
1.3.1. Subescala Tècnica
1
Cap de Serveis Municipals
A1
26
**
1
Tècnica Mitjà Biblioteca
A2
18
**
1.3.2. Subescala Comeses Especials
1
Cap Guàrdia municipal
C2
20
2
Guàrdies Municipals
C2
16
**
4
GuàrdiesMunicipals,(Vigilants) Altres
16
1

Observacions

Coberta en acumulació

2 interines

1 interina

1 interina
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2. PERSONAL LABORAL
2.1. Personal laboral fix
1
Arquitecte Tècnic
II
23
1
Tècnic Arxiu
II
20
1
Capatàs Brigada Municipal
V
21
1
Administratiu
IV
14
1
Oficial 2ª Brigada d’Obres
V
13
1
Oficial 2a Brigada d'Obres
V
12
1
Monitor Esportiu
V
18
1
Oficial 1a Brigada d’Obres
V
16
7
Oficial 1a Brigada d'Obres
V
14
3
Auxiliar Administratiu
V
16
1
Xofer
V
18
2
Peó Brigada d’Obres
VI
12
1
Cuidador Cementeri
VI
9
1
Directora Escola Bressol
II
20
2
Educadora
IV
14
1
Auxiliar Educadora
V
13
1
Directora Escola Música
II
20
1
Cap d'Estudis Escola Música
II
20
10
Professor música
II
18
3
Auxiliar de locutori
V
18
2.2. Personal laboral eventual
1
Dinamitzador cultural
IV
14
1
Oficial 1ª
V
14
1
Xòfer
V
18
1
Educadora
IV
14
1
Tècnic de Joventut
IV
14
2
Auxiliar Administratiu
V
16
1
Aux. locutori
V
18
RESUM
FC
LF
LE
Ajuntament
19
41
8
Totals.........................................
19
41
8
TOTAL PERSONAL: 68
FC= Funcionaris de carrera; LF= Laboral Fix; LE= Laboral Eventual; PE=Personal
eventual

PE
0
0

Totals
68
68

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
*************************************************

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
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Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes
diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat amb l’establert en els
articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
proposa l’ampliació de l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
-

Aprovació de la modificació dels estatuts de la societat mercantil, FLIX, GESTIÓ
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM.

El Ple, aprova per UNANIMITAT dels 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 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,
l’apreciació de la urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia preestablert.
*************************************************

07-1.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- El Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal: FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM, ha acordat proposar la modificació dels estatuts de la Societat en quant a
l’objecte social de la mateixa.
Fonaments de Dret:
1.- Article 14 dels estatuts de la Societat Anònima Municipal: FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM, estableix que correspon a la Junta General, l’aprovació de la modificació
dels Estatuts.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR la modificació de l’article 2 dels estatuts, en el sentit, d’afegir un nou paràgraf als
estatuts socials, que dirà:
“Les activitats integrants de l’objecte social podran ser desenvolupades, totalment o
parcialment per la societat de forma directa, indirecta, fins i tot, mitjançant la titularitat
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/01/2010.
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d’accions o participacions en societats o empreses amb objecte anàleg, idèntic o
similar”.
2n.- ORDENAR l’exposició pública de la modificació aprovada inicialment, per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí oficial de la Província
i Tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o
suggeriments. Cas que en el termini abans esmentat no es presenti cap al·legació o
suggeriment, la modificació s’entendrà aprovada definitivament.
3r.- FACULTAR el Sr. President de la Societat, per tal d’elevar a pública la modificació dels
Estatuts aprovada.
*************************************************

8.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) L’Alcalde informa que amb data 23 de desembre s’ha rebut la notificació oficial de la
concessió d’una subvenció de 500.000,00 euros a favor de l’Ajuntament de Flix, per a la
promoció econòmica. Aquesta subvenció es destinarà al Centre i Viver d’Empreses Las
Ribera.
b) Fons d’Inversió Local 2010. L’alcalde informa que està pendent de decidir les inversions
que s’inclouran en aquest Fons.
c) L’Alcalde informa que amb data 12 de desembre, s’ha celebrat la jornada de portes
obertes en els pisos de protecció oficial del nostre municipi.
d) L’Alcalde informa que ha sortit a licitació la gestió de la Residència i Centre de Dia de
Flix, i que el termini per presentar ofertes finalitza el proper dia 19 de gener de 2010.
e) L’Alcalde informa que el proper mes de gener s’iniciaran els treballs de descontaminació
del pantà de Flix, i, que el proper dia 12 de gener, hi ha prevista una reunió a Madrid,
amb la Directora General de l’Aigua. També informa el Sr. Alcalde, que s’està a l’espera
de tancar el conveni amb l’empresa ACUAMED, en relació a la utilització de l’abocador
municipal.
*************************************************

9.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels Regidors assistents no se’n formulen.
*************************************************
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent l’hora
que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari municipal, en dono fe, en
compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari ,

Oscar Bosch i Pujol

Arturo González i Benet
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