AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 1/2011 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 24 DE GENER DE 2011
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
1/2011
24 DE GENER DE 2011.
Decret d’Alcaldia núm.: 2/2011, de 19 de gener
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
20:00 hores

Il·lm. Sr. Oscar Bosch Pujol
Sr. Pere Muñoz Hernández
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sr. Joan Josep Mauri Hierro
Sra. Rita Maria Costa Puey
Sr. Jaume Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Sr. Josep Viñado Pujol

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2011 i de la plantilla
orgànica
3. Ratificació de la designació dels membres del Comité d’Avaluació i
Seguiment del projecte titulat Pla d’Intervenció Integral per l’àrea de la
Colònia Fàbrica i les Casetes – Comellarets.
4. Assumptes sobrevinguts
5. Despatx oficial i Informes diversos
6. Precs i preguntes.

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.
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*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a aprovació la següent acta de Ple:
Acta núm.: 13/2010, corresponent a la sessió ordinària de 23 de
desembre de 2010.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per
UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A
FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE
MEMBRES DEL MATEIX, 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.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX PER A L’EXERCICI 2011 I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA
Antecedents:
1.- L’ Alcaldia de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici
2011.
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.- 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.
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 del Reial Decret
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Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei 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 2011, la
quantia del qual, és de 4.414.267,94 euros, així com les seves bases
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d'execució, tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 112
de la Llei 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 2011, 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 2011, 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 2011 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 Direcció General de la Funció
Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, i a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Annex 1
ESTAT D’INGRESSOS
Cap. Denominació
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
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Entitat Flix, GIE, SAM
1.294.984,00
0,00
130.000,00
0,00
836.700,00
83.000,00
1.495.664,86
67.500,00

Pressupost
1.294.984,00
130.000,00
919.700,00
1.563.164,86
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5
6
7
8
9

Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

46.500,00
231.407,59
228.511,49
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46.500,00
231.407,59
228.511,49
0,00
0,00

Total............. 4.263.767,94

150.500,00

4.414.267,94

ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
Entitat Flix, GIE, SAM
1 Despeses de personal
1.671.600,00
97.000,00
2 Despeses en béns corrents i serveis 1.707.455,00
53.000,00
3 Despeses financeres
38.300,00
500,00
4 Transferències corrents
121.610,00
0,00
6 Inversions reals
462.456,22
0,00
7 Transferències de capital
6.346,72
0,00
8 Actius financers
0,00
0,00
9 Passius financers
256.000,00
0,00

Pressupost
1.768.600,00
1.760.455,00
38.800,00
121.610,00
462.456,22
6.346,72
0,00
256.000,00

Total............... 4.263.767,94

150.500,00

4.414.267,94

Annex 2
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE FLIX ANY 2011
Nombre places
Denominació
1. FUNCIONARIS
1.1. Amb Habilitació estatal
1.1.1. Subescala Secretaria-Intervenció
1
Secretari-Interventor
1.2. Administració General
1.2.1. Subescala Tècnica
2
Tècnics Mitjans
1.2.2. Subescala Administrativa
2
Administratius
1
Administratiu
1.2.3. Subescala Auxiliar
3
Auxiliar Administratius
1.2.4. Subescala Subalterna
1
Aguatzil
1.3. Administració Especial
1.3.1. Subescala Tècnica
1
Cap de Serveis Municipals
1
Tècnica Mitjà Biblioteca
1.3.2. Subescala Comeses Especials
1
Cap Guàrdia municipal
2
Guàrdies Municipals
4
Guàrdies Municipals,
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Grup

C.
Destí

Vacants

A1

26

**

A2

22

2

2 interines

C1
C1

20
14

2
1

1 interina
1 interina

C2

18

2

2 interines

Altres

11

**

A extingir

A1
A2

26
18

**
**

C2
C2
Altres

20
16
16

**
1

Observacions

1 interina
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(Vigilants)
2. PERSONAL LABORAL
2.1. Personal laboral fix
1
Arquitecte Tècnic
1
Tècnic Arxiu
1
Capatàs Brigada Municipal
1
Oficial 2a Brigada d'Obres
1
Oficial 2a Brigada d'Obres
1
Monitor Esportiu
1
Oficial 1a Brigada d'Obres
7
Oficial 1a Brigada d'Obres
1
Auxiliar Administratiu
1
Xofer
2
Peó Brigada d’Obres
1
Cuidador Cementeri
1
Directora Escola Bressol
2
Educadora
1
Auxiliar Educadora
1
Directora Escola Música
1
Cap d'Estudis Escola Música
10
Professor música
3
Auxiliar de locutori
2.2. Personal laboral eventual
1
Dinamitzador cultural
1
Oficial 1ª
1
Xofer
1
Educadora
1
Tècnic de Joventut
2
Auxiliar Administratiu
4
Peons
RESUM
Ajuntament
Totals.........................................
TOTAL PERSONAL: 68
FC= Funcionaris de carrera; LF= Laboral Fix; LE= Laboral
eventual

II
II
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
II
IV
V
II
II
II
V

23
20
21
13
12
18
16
14
16
18
12
9
20
14
13
20
20
18
18

IV
V
V
IV
IV
V
VI

14
14
18
14
14
16
12

FC
19
19

LF
38
38

A extingir

LE
11
11

PE
0
0

Totals
68
68

Eventual; PE= Personal

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.
*************************************************
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3.-RATIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL COMITÉ
D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE TITULAT PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL PER
L’ÀREA DE LA COLÒNIA FÀBRICA I LES CASETES-COMELLARETS
Antecedents:
1.- En data 13/04/2010 l’Ajuntament de Flix va acollir-se a la convocatòria
vigent de subvencions de la Llei de Barris amb el projecte titulat Pla
d’Intervenció Integral per l’àrea de la Colònia Fàbrica i les Casetes –
Comellarets. Aquest projecte tenia un pressupost de 6.181.520,00.- €, i es
va sol·licitar una subvenció del 75 % del seu import (4.636.140,00.- €).
2.- Mitjançant la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 22 de juny, d’atorgament
d’ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, el Decret
309/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la llei esmentada, i
l’article 42.1. de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres, s’ha concedit al projecte presentat per aquest Ajuntament una
subvenció global de 2.845.298,08.- €, per una actuació global de
3.793.730,77.- €.
3.- Segons el que disposa l’article 18 del Decret 369/2004, de 7 de
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, aquesta
Junta de Govern Local proposa uns candidats com a membres del Comité
d’avaluació i seguiment que hauran de ser ratificats pel Ple.
4.- Segons el que disposa el Conveni de col·laboració entre el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Flix aquesta
Junta de Govern Local proposa també una persona responsable que
certifiqui el compliment de les obligacions del Conveni.
5.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada en data
10 de gener de 2011 va adoptar el següent acord:
“1.-PROPOSAR com a membres del Comité d’Avaluació i Seguiment els següents:
Representants de l’Ajuntament:
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Representants d’entitats veïnals:

- 1 representant d’Ercros: Marc Fargas Mas
- 1 representant de la Comunitat de Veïns del
Grup Químiques: Conxita Domènech Gómez.

Representants d’entitats ciutadanes: -1 representant del Grup de Natura Freixe: Josep
Albiach Machin
- 1 representant de “La Cana”: Marià Hierro
Castarlenas
Agents econòmics i socials:

- 1 representant de la Unió de Comerciants:
Miquel Ferrús Andreu.
- 1 representant del Comité de Treballadors
d’Ercros: Jaume Prunera Vidal.

SEGON.- PROPOSAR com a persona responsable que certifiqui el compliment de les
obligacions del Conveni al Sr. Oscar Bosch i Pujol.”

Totes les designacions hauran de ser ratificades pel Ple de l’Ajuntament de
Flix, en la propera sessió que celebri.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
1.- RATIFICAR la designació de les persones propostes per la Junta de Govern per
a formar part del Comité d’Avaluació del projecte titulat Pla d’Intervenció
Integral per l’àrea de la Colònia Fàbrica i les Casetes–Comellarets.
2.- NOTIFICAR el present acord a les persones designades així com al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
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.
*************************************************
4. 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
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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:
- Delegació de la recaptació en període executiu de la taxa per ocupació
de la via pública amb taules i cadires a favor de la Diputació de
Tarragona.
EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL
PLE, 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.

4.1.-DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE LA TAXA
PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix
que les Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin
sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret
públic que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència
disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals,
en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic
que la mateixa Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al
mateix temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes
té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi,
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aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en la
legislació.
En data 18 d’octubre de 2007 es va signar el conveni regulador de la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual es
detallava en el corresponent acord de delegació.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent
debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció
donada per la Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació
s’indiquen, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord,
la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la
Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o
ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i condicions
que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels
articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del
TRLRHL:
-

Delegació de la recaptació en període executiu de la Taxa
per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, com annex, l’annex 1 del
conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on
s’indiquen totes les delegacions conferides fins a data d’avui.
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins
al 31 de desembre de 2014, prorrogable per reconducció tàcita, per
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica que
consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis
encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.
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Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la
Diputació de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, així
com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves
pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació
conferida.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Flix per la formalització
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o
desenvolupament del present acord.
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.
ANNEX

ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de
les llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva
aprovació i exposició pública, així com la pràctica de
liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions
i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats
en matèria de gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos
delegats.
e) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la gestió dels tributs locals.
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APARTAT 2
Delegació de la gestió de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de
les llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva
aprovació i exposició pública, així com la pràctica de
liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i
bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats
en matèria de gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos
delegats.
e) La recaptació de les altes en l’impost, practicades per
autoliquidació.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la gestió de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu dels
ingressos de dret públic següents:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- TAXES I PREUS PÚBLICS (subministrament d’aigua, clavegueram,
escombraries i guals)
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
-

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o
denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes
realitzats en l’exercici de les facultats delegades.
e) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts
f) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als
ingressos que resultin impagats en període voluntari, així com
l’exercici de les funcions pròpies del procediment administratiu
de constrenyiment
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g) La liquidació d’interessos de demora.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de
dret públic:
-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS
TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I
CADIRES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als
ingressos que resultin impagats en període voluntari, així com
l’exercici de les funcions pròpies del procediment administratiu
de constreyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs,
interessos de demora i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes
realitzats en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la recaptació executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 5
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència
Catalana de l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’agua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant
l’Agència Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les
corresponents declaracions.

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

AJUNTAMENT DE FLIX

c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats
resultants de les declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió
dels actes administratius resultants de les declaracions del
cànon de l’aigua.

*************************************************
5. DESPATX OFICIAL I INFORMES DIVERSOS
5.1. RELACIÓ DE DECRETS
Decret

Data

200/2010

22/12/2010

201/2010
202/2010
001/2011
002/2011

24/12/2010
24/12/2010
10/01/2011
19/01/2011

Referència
Aprovació del Pla de Seguretat de l’obra “Electrificació
de la zona Illes del municipi de Flix”
Avocació facultats i acord concessió llicència obra
Concessió llicència de Primera Ocupació
Convocatòria Junta de Govern 1-11
Convocatòria Ple 1-11

5.2. RATIFICACIÓ DE DECRETS:
-Decret d’Alcaldia núm.: 192/2010, de 2 de desembre de 2010, de
resolució d’un expedient sancionador.
Antecedents:
1.- En data 3 de maig de 2010 es va rebre de la Direcció General de
la Policia i Guardia Civil, Companyia de Salou, Patrulla Seprona Falset, una
acta-denúncia número 2010-100630-00000173 per infracció a la normativa
sobre animals perillosos.
2.- A l’acta consta que el Sr. Albert Poblado España el dia 3 d’abril
de 2010 caminava amb un gos creuament entre Boxer i Pitt Bull pel
paratge del pas de la Barca de Flix, sense cap mitjà de subjecció i sense
murrió per una zona on hi havia, segons els denunciants, de 20 a 30
persones, entre les quals hi havia varis nens.
3.- El 4 de maig de 2010, en virtud de Decret 72/2010, es va incoar
un expedient sancionador contra Albert Poblado España, com a presumpte
responsable de la conducta consistent en ser propietari d’un gos
creuament entre Boxer i Pitt Bull i dur-lo sense corretja ni murrió, la qual
cosa pot suposar una infracció greu segons es troba tipificat en els article
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13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
4.- En data 23 d’agost de 2010 es va notificar al Sr. Poblado el Plec
de càrrecs del procediment sancionador, per a que en el termini de 10
dies hàbils comptats des de la notificació del Plec presentés Plec de
descàrrecs, podent proposar la pràctica de proves que considerés
pertinent. En aquest Plec es qualificaven els fets com falta greu i s’establia
que la sanció aplicable a aquest tipus de falta és una multa de 150,25
Euros fins a 1.502,53 Euros.
5.- Transcorregut amb escreix el termini concedit, no s’han
presentat documents ni alegacions ni s’ha proposat la pràctica de prova.
Fonaments de Dret:
1.- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tenència d’animals
potencialment perillosos en concordància amb el R.D. 287/2002, de 22 de
març pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
2.- Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 29 de novembre de 1993, núm.
1827, p. 7888.
En conseqüència, i, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació de règim local, RESOLC,
PRIMER.- IMPOSAR la sanció de 150,25 responent a la falta greu
comesa de 150,25 Euros.
SEGON.- ELEVAR la imposició d’aquesta sanció a la ratificació del
PLE, que és el competent per imposar-la.
TERCER.- NOTIFICAR als interessats aquesta resolució .
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, QUE SUPOSEN LA
MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL MATEIX.
5.3. INFORMES DIVERSOS
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Projecte de captació d’aigües: el projecte serà d’execució imminent a falta
de solventar aspectes tècnics amb l’ACA.
b) S’ha donat autorització per establir una nova parada d’autobús als Quatre
Camins.
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*************************************************
6.- PRECS I PREGUNTES
Per part dels Regidors assistents al Ple, no se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari
municipal, en dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c)
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari ,

Oscar Bosch Pujol

Luis Martín Montull
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