AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 3/2011 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 28 DE MARÇ 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
3/2011
28 DE MARÇ DE 2011.
Decret d’Alcaldia núm.: 23/2011, de 23 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:35 hores
20:00 hores

Il·lm. Sr. Oscar Bosch Pujol
Sr. Pere Muñoz
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

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació provisional d’una modificació de les Ordenances Fiscals
de 2011.
3. Declaració com a obra d’especial interès municipal de l’obra de
transformació a reg de pressió de la Comunitat de Regants dels
Castellons.
4. Designació dels membres del Consell d’Administració de la societat
“Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM”.
5. Assumptes sobrevinguts.
6. Despatx oficial i informes diversos.
7. 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.
1.1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a aprovació la següent acta de Ple:
Acta núm.: 2/2011, corresponent a la sessió ordinària de 3 de març
de 2011.
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 PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'ANY 2011.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords
d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una
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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:
PRIMER.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2011 la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 4,
Construccions, Instal·lacions i Obres.

reguladora

de

l’Impost

sobre

Es modifica l’article 6. Bonificacions i exempcions, que queda redactat de
la següent forma:
“Article 6. Bonificacions i exempcions
1. No s’aplicaran més exempcions que les legalment establertes.
2. Seran d’aplicació les següents bonificacions:
a) Una bonificació del 95% a favor de construccions, instal·lacions i
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
Correspondrà al Ple aquesta declaració i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.
b) Una bonificació del 50% a favor de construccions, instal·lacions i
obres referents a habitatges de protecció oficial.
c) Una bonificació del 90% a favor de construccions, instal·lacions i
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
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discapacitats, sempre que es tracti d’actuacions que tinguin per
objecte ajustar construccions ja existents a la normativa vigent
sobre accés i habitabilitat dels discapacitats.”
2.- Ordenança Fiscal núm.: 6.4,
subministrament d’aigua potable.

reguladora

de

la

taxa

pel

Es modifica l’article 3. Quota tributària, que queda redactat de la següent
forma:
“Article 3. Quota tributària
1. Es determinarà per aplicació de la següent tarifa, IVA exclòs:
Concepte
Connexió edificacions unifamiliars
Connexió edificacions fins a 4 habitatges
Connexió edificacions de més de 4 habitatges
Tall connexió edificacions unifamiliars
Tall connexió edificacions fins a 4 habitatges
Tall connexió edificacions de més de 4 habitatges
Habitatges
Establiments comercials
Fàbriques, tallers i granges
Piscines ( de 5 o més m2 de làmina d’aigua)
Amb sistemes de depuració
Sense sistemes de depuració
Jardins
2
Menys de 50 m
2
Més de 50 m

Import €
38,81
58,22
77,63
38,81
58,22
77,63
23,29
30,08
92,19
53,37
97,04
24,26
48,52

2. Al preu de connexió haurà d’afegir-se el cost de la ma d’obra de la
mateixa.”
3.- Ordenança fiscal núm.: 6.6, reguladora de la taxa pel servei de
piscina.
Es modifica l’article 3. Quota tributària, que queda redactat de la següent
forma:
Article 3. Quota tributària
Es determinarà per aplicació de la següent tarifa, IVA exclòs:
Concepte
Abonaments
De 9 a 16 anys i majors 65 anys
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A partir 17 anys
Familiar
Entrades
Fins 16 anys i majors 65 anys
A partir 17 anys

35,19
74,07
1,67
2,31

4.- Ordenança fiscal núm: 6.10, reguladora de la taxa pel servei de
transport de l’autobús municipal
Es modifica l’article 3. Quota tributària, que queda redactat de la següent
forma:
Article 3. Quota tributària
Es determinarà per aplicació de la següent tarifa, IVA exclòs:
Concepte
Bitllet Senzill
Talonari 10 bitllets
Talonari de 100 bitllets

Import €
0,46
3,71
32,41

SEGON.- 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 DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS A FAVOR.
*************************************************
3.- DECLARACIÓ COM A OBRA D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE L’OBRA
DE TRANSFORMACIÓ A REG DE PRESSIÓ DE LA COMUNITAT DE REGANTS
DELS CASTELLONS.
Antecedents:
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1.- Amb data 5 de gener de 2011 el Sr. Manel Masip Treig, en nom de la
Comunitat de Regants de Castellons va presentar un projecte de
transformació a reg de pressió de la Comunitat de Regants de Castellons al
Polígon 14 i 17, redactat per l’enginyer agrònom José Veiga Ingerto.
2.- En data 19 de novembre de 2010 els Serveis Tècnics Municipals van
emetre informe en el que s’estableix que l’obra projectada són
instal·lacions i obres necessàries per a la infraestructura hidràulica que
són d’interès públic d’acord amb l’establert a l’article 47.4 del DL 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
estableix que es podrà concedir una bonificació de fins al 95% a favor de
les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
l’esmentada declaració.
2.- L’esmentat article estableix que la competència per aprovar la
declaració d’interès públic correspon al Ple de la Corporació.
Atès que es considera que es dona el supòsit regulat en l’article 103.2.a)
del RDL 2/2004, de 5 de març, en el sentit de considerar la realització de
l’esmentada obra com a d’especial interès municipal, es proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR la declaració com a obra d’especial interès municipal les
obres transformació a reg de pressió de la Comunitat de Regants de
Castellons, polígons 14 i 17, d’aquest terme municipal, per concórrer
circumstàncies d’especial interès públic que així ho justifiquen.
2n.- ACORDAR la bonificació establerta en l’article 103.2.a) 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, corresponent al 95 % de la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.
3r.- TRASLLADAR aquest acord als interessats i als Serveis d’Intervenció de
la Corporació, als efectes oportuns.
4t.- CONTRA el present acord, pel que fa a la declaració d’obra d’especial
interès municipal, que esgota la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. No
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obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent.
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.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM”
Antecedents:
1.- Correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament dels representants de
l’Ajuntament en altres òrgans col·legiats.
2.- A la sessió de Ple de data 25 de setembre de 2009 van ser nomenats
com a membres del Consell d’Administració de “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM” els següents regidors:



President: Oscar Bosch i Pujol,
Vocals:
- Pere Muñoz i Hernández, conseller.
- Ramon Sabaté i Arqué, conseller.
- Pau Joan Llecha i Cervelló, conseller.

3.- El Consell d’Administració, en sessió de data 15 d’octubre de 2009 va
acordar modificar el número de membres del Consell d’Administració per
tal de constituir un consell més participatiu i obert al teixit social de la
població, amb la següent composició:
-Tres consellers representants dels partits polítics presents a la
Composició del Govern Municipal.
-Un conseller representant de la Unió de Comerciants.
-Un conseller, representant del Consell Comarcal.
-Dos consellers, representant els dos sindicats més representatius de la
població, amb l’aportació d’un conseller cada sindicat.
-Un conseller, regidor que actuarà com a Conseller Delegat.
-Un conseller, alcalde que tindrà el càrrec de President del Consell.
4.- Correspon al Ple nomenar les persones integrants del Consell
d’Administració, d’acord amb la nova composició.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD
1r.- NOMENAR com a membres del Consell d’Administració, en concepte
de consellers, les següents persones:
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-Sr. Miquel Ferrús Andreu, representant de la Unió de Comerciants.
-Sr. Jordi Ribes Bagés, representant d’UGT.
-Sr. Francesc Xavier Garcia Franco, representant de CCOO.
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 DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS A FAVOR.
*************************************************
5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No s’hi presenten.
*************************************************
6. DESPATX OFICIAL I INFORMES DIVERSOS
6.1. DECRETS D’ALCALDIA
Decret
Data
Referència
013/2011 01/03/11
Pagament subvenció Societat de caçadors
014/2011 01/03/11
Solicitud subvencions Diputació
015/2011 07/03/11
Convocatòria Junta de Govern del dia 10-03-11
Liquidació taxes vol, subsòl i sòl exercici 2010 Endesa
016/2011 10/03/11
Energia SAU
017/2011 10/03/11
Taxes vol, subsòl i sòl 2010 Endesa Distribución Eléctrica
S.L.
018/2011 10/03/11
Taxes vol, subsòl i sòl 2010 Endesa Energia XXI
019/2011 15/03/11
Concessió llicència obres Oleícola Ilercavònia
020/2011 15/03/11
Primera ocupació Oleícola Ilercavònia
021/2011 21/03/11
Acord en relació a actuacions del P.E.N.
022/2011 23/03/11
Convocatòria Junta de Govern 5/11
023/2011 23/03/11
Convocatòria Ple dia 28 de març de 2011
EL PLE ES DONA PER ASSABENTAT.
6.2.- Decret d’Alcaldia núm.: 021/2011, de data 21 de març de 2011,
d’acord en relació a les actuacions del Pla d’Emergència Nuclear.
Antecedents:
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1.- En data 10 de març de 2011 es va publicar al B.O.E. l’Ordre
INT/489/2011, de 28 de febrer que convoca subvencions destinades a
entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear.
2.- Entre altres, un dels objectes de la subvenció és el condicionament de
vies públiques de titularitat municipal que constitueixen itineraris d’avisos
a la població i rutes d’evaquació, definits com a tals als Plans
d’Emergència Nuclear exteriors a les centrals nuclears.
3.- A la vista de l’estat dels camins municipals qualificats com a itineraris
d’evaquació al PEN i, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació de règim local, HE RESOLT:
1er- REALITZAR la tramitació necessària per dur a terme la contractació de
l’adequació dels itineraris i camins municipals qualificats com a itineraris d’avisos i
rutes d’evaquació als Plans d’Emergència Nuclear, en cas d’aconseguir la
subvenció sol·licitada.
2n.- AUTORITZAR al Sr. Alcalde o regidor en qui aquest delegui per a la signatura
dels documents necessaris per dur a terme la contractació de les actuacions
objecte de la subvenció.
3r.- SOTMETRE aquest acord a la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Flix, en la
propera sessió que celebri.
4rt.- TRASLLADAR aquest acord a l’interessat i als serveis corresponents als
efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ LA RATIFICACIÓ DE L’ANTERIOR DECRET
D’ALCALDIA, ES RATIFICA 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.
6.3. INFORMES DIVERSOS
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa del següents assumptes:
a) Reunió mantinguda amb ADIF i la Federació de Pesca per tal
d’acordar l’ampliació de la pista de pesca.
b) Estudi presentat per l’ACA, que desaconsella la nanofiltració en el
sistema de captació de l’aigua.
c) Imminent signatura d’un conveni amb l’ICASS sobre l’ús de la
residència com a tanatori.
d) Futura redacció d’una memòria sobre Estratègies de Dinamització
Econòmica de Flix, supeditada a una futura modificació de crèdit.
Finalment l’Alcalde fa entrega al Sr. Arturo González Benet de la insígnia
de l'Ajuntament, tot destacant la feina i la dedicació demostrada durant
els set anys en què Arturo González exercí el càrrec de Secretari de
l’Ajuntament de Flix.
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7. 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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