AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 10/2011 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY 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-Interventor:
Cap de Serveis Municipals:
Excusa assistència:
Tinents d’Alcalde:
Regidors electes:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
10/2011
21 DE JUNY DE 2011.
Decret d’Alcaldia núm.: 76/2011, de 17 de juny
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:40 hores
20:05 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Sr. Josep Viñado Pujol

Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sra. Montserrat Estela Las

Ordre del dia:
1. Presa de coneixement de la renúncia de candidats de la llista de CIU
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Flix.
2. Proposta de fixació de la periodicitat de les sessions plenàries de
l’Ajuntament de Flix.
3. Proposta de creació de la Junta de Govern Local, de delegació de
competències del Ple en la Junta de Govern Local.
4. Proposta de designació dels integrants de la Comissió Especial de
Comptes.
5. Proposta de creació de diversos òrgans col·legiats complementaris.
6. Proposta de nomenament del Tresorer de la Corporació.
7. Proposta de creació dels grups polítics municipals.
8. Proposta de fixació de les indemnitzacions per raó dels càrrecs dels
membres electes de l’Ajuntament de Flix.
9. Proposta de nomenament de representants de l’Ajuntament de Flix
en diversos òrgans col·legiats.
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10. Proposta de creació de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de
Flix.
11. Donar compte en relació a nomenaments i delegacions efectuades
per l’Alcaldia-Presidència.
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:
El Sr. Alcalde-President inicia l’acte plenari volent que es faci constar a l’acta el
condol de la Corporació per la mort de la mare de la 2a Tinent d’Alcalde, Sra.
Josefina Carranza, i que s’estengui tant a ella com a la seva família.
1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE CANDIDATS DE LA
LLISTA DE CIU AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
Antecedents:
Amb data 17 de juny de 2011 han tingut entrada en el registre de
l’Ajuntament escrits de renúncia al càrrec de regidor dels següents
components de la llista de CIU:
-Montserrat Estela Las
-Jose Maria Monclús Cugat
-Abel Artal Sales
-Myriam Noemí Cisteré Garcia
Fonaments de dret
-L’article 182.1 de la LOREG preveu que en cas de renúncia d’un
regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o suplent de la mateixa llista atenent
al seu ordre de col·locació.
En conseqüència, el Ple adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Prendre coneixement de les renúncies dels membres de
la llista de CIU al càrrec de regidor de l’Ajuntament.
SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral de Zona que remeti a
aquesta Corporació les credencials del següent candidat de la llista, el Sr.
Josep Antoni Guiu Rius.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
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2.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
PLENÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint
quan es faran sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de
celebració.
Fonaments de Dret
1.- Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció de la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Fixar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries de
l’Ajuntament de Flix amb caràcter bimensual.
SEGON.- Establir com a dia de celebració de la sessió plenària
ordinària l’últim dimarts de mes. Si aquest fos festiu o inhàbil, la sessió es
celebraria el proper dia hàbil següent.
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els Regidors i Regidores de la
Corporació als efectes oportuns.
La Sra. Montserrat Forcades sol·licita que la documentació que s’entrega
el dia del Ple estigui disponible amb 48 hores d’antelació.
El Sr. Alcalde respon que la documentació relativa als punts de l’ordre del
dia de la sessió ja estava a disposició de tots els regidors des del moment
de la convocatòria, tal i com marca la normativa.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
3.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, I DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DEL PLE EN L’ESMENTADA JUNTA.
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Antecedents
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els
òrgans en els quals es basarà el seu funcionament.
3.- La Junta de Govern és un òrgan necessari en els municipis amb
una població de dret superior als 5.000 habitants. En els de menys, quan
ho acordi el Ple, o així ho estableixi el Reglament orgànic Municipal.
4.- En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer
més eficaç la gestió dels assumptes municipals, el Ple de l’Ajuntament
considera convenient procedir a la creació de la Junta de Govern
Fonaments de Dret
1.- La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, que regula la potestat d’autoorganització, en relació amb els articles
20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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.
2.- La delegació de competències del Ple en la Junta de Govern, es
fonamenta en els articles 22.4 i 23..2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, 52.4 i 54 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.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Crear la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada
pels membres nomenats per l’Alcaldia.
SEGON.- La periodicitat de la sessions és d’una setmanal, i les
sessions tindran lloc els dimarts no festius a la Sala de Comissions de
l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat
assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta
perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci
o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els
assumptes municipals.
TERCER.- Les competències de la Junta de Govern Local seran les
que se li atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació.
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En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves
atribucions.
QUART.- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una
delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:
- L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
- La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de
les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la
Llei reguladora de les hisendes locals.
- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin
previstos en els pressupostos.
- Les contractacions respecte contractes d’obres, subministrament,
serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius
especials, i contractes privats quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions
d’ euros, i també els contractes de caràcter plurianual quan la seva
duració sigui superior a 4 anys, o sempre que l’import acumulat de
totes les anualitats superi el percentatge indicat amb
independència de la durada, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, o la quantia assenyalada.
- L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions
d’euros, i també les alienacions patrimonials quan el seu valor
superi el percentatge o quantia indicats; i de béns declarats de
valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
CINQUÈ.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà
efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.
SISÈ.- El Ple de l’Ajuntament podrà avocar per a si mateix el
coneixement dels assumptes la resolució dels quals correspongui a la
Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències que
s’estableix mitjançant el present acord, en els termes previstos en l’article
14 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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SETÈ.- La delegació de competències que s’estableix mitjançant el
present acord, inclou la potestat sancionadora, la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, inclosa la resolució
dels recursos administratius.
VUITÈ.- En els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències establerta mitjançant el present
acord, hi haurà de constar el text: “Atès que l’adopció del present acord és
competència de la Junta de Govern Local en virtut de l’acord de delegació
de competències adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
dia 21 de juny de 2011”.
NOVÈ.- Publicar el contingut del present acord i les delegacions
efectuades mitjançant el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb el que assenyalen els articles 13.3 de la Llei
30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i 51.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals de 28 de novembre de 1986.
DESÈ.- Traslladar el present acord als regidors de l’Ajuntament als
efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
4.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES
Antecedents
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- Correspon al ple de la corporació crear i determinar la
composició de la Comissió Especial de Comptes.
Fonaments de Dret
1.- Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i 58 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.
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció de la següent:
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PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Designar com a integrants de la Comissió Especial de
Comptes els següents Regidors
- Sr. Delfí Castellví Descarrega, com a representant del grup del
PSC.
- Sr. Francesc Barbero Escrivà, com a representant del grup d’ERC.
- Sra. Montserrat Forcades Margalef, com a representant del grup
de CiU.
SEGON.- Atesa la composició paritària de l’esmentada Comissió
Especial de Comptes, la mateixa actuarà pel sistema del vot ponderat, de
conformitat amb l’establert en el paragraf final de l’article 58.3 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.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats als efectes
oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
5.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE DIVERSOS ÒRGANS COMPLEMENTARIS DE
COORDINACIÓ.
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- Per Decret d’Alcaldia núm.: 74/2011, de 17 de juny, es van
atorgar una sèrie de delegacions a favor dels Regidors Municipals i es va
aprovar el Cartipàs Municipal.
3.- Per tal de garantir la cohesió de l’equip de govern i la
coordinació entre els integrants del mateix, a l’hora de garantir una major
eficàcia i eficiència en la tasca de govern, i en virtut del principi
d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, el Ple de l’Ajuntament creu convenient la creació
de diversos òrgans municipals de coordinació.
Fonaments de Dret:
1.- La creació d’aquests òrgans de coordinació, es fonamenta en
l’article, 4 .1 a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
que regulen la potestat d’autoorganització, i en l’article 49 Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, que estableix la possibilitat de crear altres
òrgans municipals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Es crea la Comissió de Coordinació, que estarà integrada
pels següents Regidors:
a) L’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Marc Mur Bagés, que
ostentarà la presidència de l’esmentada Comissió.
b) Regidor d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Intern, Sr.
Delfí Castellví Descarrega.
c) Regidor de Festes i Tradicions, Governació i Obres Públiques, Sr.
Ramon Sabaté Arqué.
d) Regidora de Cultura i Serveis Públics, Sra. Josefina Carranza
Larrosa.
e) Regidor de Promoció Econòmica i Protecció Civil, Sr. Francesc
Barbero Escrivà.
SEGON.- El règim de sessions de la Comissió de Coordinació serà
quinzenal, celebrant-se les sessions els dimarts.
TERCER.- De les sessions que celebrin les Comissions creades pel
present acord, s’aixecarà la corresponent acta, de conformitat amb
l’establert en la legislació de règim local.
QUART.- Traslladar aquest acord als regidors i regidores de
l’Ajuntament als efectes oportuns.
La Sra. Montserrat Forcades manifesta que no entén el motiu pel
qual es crea aquest òrgan col·legiat.
El Sr. Alcalde respon que la creació de la comissió respon a la
possibilitat que confereix la llei als Ajuntaments per tal d’autoorganitzarse. En particular la comissió té per objectiu millorar l’eficàcia de
l’Ajuntament en el seu funcionament i no és més que un òrgan idèntic als
creats amb els mateixos objectius en legislatures passades.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
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*************************************************
6.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ
Antecedents
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
Fonaments de Dret
1.- De conformitat amb la Disposició Transitòria Primera del Decret
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal
dels Ens locals de Catalunya, la responsabilitat administrativa de les
funcions de tresoreria, comptabilitat i recaptació en les entitats locals amb
secretaries de classe tercera podrà ser atribuïda a un membre de la
Corporació o a un funcionari de la mateixa.
2.- L’Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula el règim de les dipositaries
no servides per funcionaris del cos nacional, estableix que l’aval a
constituir és del 4% al 6% del pressupost. La regla 80 de l’esmentada
Ordre estableix que si la corporació optés per encomanar les funcions de
dipositari a un dels seus membres electius, podrà rellevar-lo de l’obligació
de prestar fiança. En aquest cas, en l’acord de designació s’ha de fer
constar expressament que els restants membres electius seran
responsables solidàriament del resultat de la gestió.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Determinar que les funcions de tresorer de la Corporació
recaurà en el regidor que ostenti les delegacions en matèria d’hisenda i
pressupostos.
SEGON.- Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Delfí Castellví
Descarrega, regidor de la corporació que ostenta les delegacions en
matèria d’hisenda i pressupostos.
TERCER.- Fer constar expressament que els membres electius
d’aquesta Corporació es fan responsables solidàriament del resultat de la
gestió del tresorer nomenat.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
7.- PROPOSTA DE CREACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles, 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, (segons redacció donada per la Llei 1/99, de 21
d’abril, de modificació de la Llei 7/1985), 50 i 51 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, 23 a 29 del Reglament d‘Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de
1986, regulen els grups polítics municipals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Crear en el si de l’Ajuntament de Flix els grups polítics
municipals, d’acord amb les normes que es detallen a continuació,
a) En els grups polítics municipals s’integren els diferents regidors i
regidores proclamats per les Juntes Electorals que hagin pres
possessió del seu càrrec.
b) Existirà un grup polític per cadascuna de les candidatures de
regidors i regidores que hagin estat proclamades per la Junta
Electoral de Zona.
c) Els grups polítics municipals es crearan automàticament
mitjançant escrit presentat davant la Secretaria de la
Corporació, en el que consti els integrants de l’esmentat grup, el
portaveu del mateix, i en el seu cas, suplents. Aquest escrit ha
d’anar signat per la totalitat d’integrants del Grup polític.
d) Els regidors i regidores que abandonin el grup format per la
llista en la que van ser proclamats, quedaran com a regidors o
regidores no adscrits. Els regidors o regidores no adscrits tenen
els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter
material i econòmic, que integren l’estatut de membre de la
corporació local.
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SEGON.- Traslladar aquest acord als regidors i regidores als efectes
oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
8.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS
ELECTES, I FIXACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS DE LA
CORPORACIÓ QUE NO GAUDEIXIN DE DEDICACIÓ PARCIAL O EXCLUSSIVA
Antecedents
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels
membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que
comporta.
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:
PRIMER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres
de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que
es detallen tot seguit:
1. Ple: Alcade, 350 euros/sessió; Regidors, 175 euros/sessió.
2. Junta de Govern Local i resta d’òrgans col·legiats: Alcalde, 250
euros/ sessió; regidors, 120 euros/sessió.
SEGON.- En relació a les assistències establertes en el punt anterior
es fixen els següents màxims mensuals,
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a) Alcalde-President: 1.730 euros mensuals.
b) Tinents d’Alcalde, membres de Junta de Govern, altres assistents
a Junta de Govern: 617,50 euros/mensuals.
c) Resta de Regidors, 200 euros/mensuals.
TERCER.- Les indemnitzacions previstes en el present acord,
s’incrementaran, en els anys posteriors, en el mateix percentatge
d’increment aplicat a les retribucions del personal al servei de
l’administració local.
QUART.- Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, una
assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels grups polítics
municipals que constarà de:
- Component fix: 20.- €/mes
- Component variable: 20.- €/regidor/mes
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses
relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es
corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius
fixes de caràcter patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores
interessats.
SISÈ.- Publicar l’esmentat 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 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
9.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTATS DE L’AJUNTAMENT
DE FLIX EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- Correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament dels
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
Fonaments de Dret:
1.- L’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, estableix
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que en la sessió plenària extraordinària que s’ha de celebrar, com a
màxim, en els trenta dies següents a la data de constitució de
l’Ajuntament, s’han de nomenar els representants de l’Ajuntament en
òrgans col·legiats.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Nomenar els Regidors que s’esmenten pels òrgans
col·legiats que es detallen:
1.- Consell Escolar Municipal: Sra. Noèlia Colomines Juan
2.- Consell Institut: Sra. Noèlia Colomines Juan
3.- Consell de Participació Escola Bressol: Sra. Noèlia
Colomines Juan
4.- Consell Escola Municipal de Música: Sra. Noèlia Colomines
Juan
5.- Junta Pericial Cadastre de Rústica: Sr. Delfí Castellví
Descarrega
6.- Junta Pericial de Camins: Sr. Francesc Barbero Escrivà
7.- Associació de Municipis de la Ribera Nord: Sr. Marc Mur
Bagés (titular) i Sra. Josefina Carranza Larrosa (suplent)
8.- COMEBE: Sra. Josefina Carranza Larrosa (titular) i Ramon
Sabaté Arqué (suplent)
9.- Consell d’Administració de Flix, gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM
- Sr. Marc Mur Bagés, President
- Sr. Francesc Barbero Escrivà, conseller-delegat
- Sr. Ramon Sabaté Arqué, conseller
- Sra. Josefina Carranza Larrosa, consellera
10.- REDESSA: Sr. Marc Mur Bagés (Junta General), Francesc
Barbero Escrivà i Ramon Sabaté Arqué (Consell d’Administració).
11.- Comissions paritàries Personal laboral i personal
funcionari
- Sr. Marc Mur Bagés.
- Sr. Delfí Castellví Descarrega.
- Sr. Francesc Barbero Escrivà.
12.- SAGESSA: Sr. Marc Mur Bagés
13.- Consorci intercomarcal d’iniciatives socioeconòmiques:
Sr. Francesc Barbero Escrivà (titular) i Sr. Ramon Sabaté Arqué (suplent).
14.-Comissió de Seguiment dels centres de les Terres de
l’Ebre: Sra. Noèlia Colomines Juan.
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15.- Associació Jeroni de Moragas: Sra. Rita Costa Puey
SEGON.- Traslladar el present acord als Regidors nomenats 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 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
10.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer
més eficaç la gestió dels assumptes municipals, el Ple de l’Ajuntament creu
convenient la creació de la Junta de Portaveus de la Corporació.
Fonaments de Dret:
1.- La creació de la Junta de Portaveus, es fonamenta en l’article, 4
.1 a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que regulen la
potestat d’autoorganització, i en l’article 49 Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, que estableix la possibilitat de crear altres òrgans municipals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Crear la Junta de Portaveus dels Grups polítics municipals,
que estarà integrada per l’Alcalde-President, i pels portaveus dels
diferents grups polítics municipals que s’hagin constituït.
SEGON.- La funció de la Junta de Portaveus serà assessorar a
l’Alcalde-President de l’Ajuntament en aquelles qüestions d’especial
rellevància que aquest li pugui plantejar. També li correspon a la Junta de
Portaveus, ésser informada dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la
consideració del Ple de l’Ajuntament.
TERCER.- S’aproven les següents normes de funcionament,
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a) La Junta de Portaveus celebrarà sessió ordinària, abans de la
convocatòria de les sessions ordinàries del Ple de L’Ajuntament
de Flix.
b) L’Alcalde-President podrà convocar l’esmenta Junta amb
caràcter extraordinari quan cregui convenient plantejar a
l’esmentada Junta un tema d’especial transcendència, i en el
que sigui necessari copsar l’opinió dels diferents grups polítics
municipals.
c) A la Junta de Portaveus hi podran assistir els portaveus suplents
dels diferents grups polítics municipals, prèvia delegació
expressa del portaveu.
d) Podran ser convocats per l’Alcalde-President a les sessions de la
Junta de Portaveus, els Tinent d’Alcalde i Regidors que ostentin
delegacions d’Alcaldia, i, el personal de la Corporació, quan
aquell ho consideri necessari, a fi d’informar les portaveus
d’assumptes d’interès municipal.
e) L’Alcalde-President podrà sol·licitar, si així ho creu convenient,
l’assistència del Secretari de la Corporació, per tal que aixequi
acta de la mateixa.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 2 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DELS MEMBRES ASSISTENTS AL PLE.
*************************************************
11.- DONAR COMPTE EN RELACIÓ A NOMENAMENTS I DELEGACIONS
EFECTUADES PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
1.- Decret d’Alcaldia núm.: 74/2011, de 17 de juny, d’aprovació del
cartipàs municipal i de delegació de competències en els regidors de
l’Ajuntament de Flix
Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix, en la seva qualitat d’Administració pública
de caràcter territorial, i dins l’àmbit de les seves competències ostenta,
entre d’altres, la potestat d’autoorganització.
2.- L’Alcalde pot delegar l’exercici d’aquelles atribucions, que no
tenen el caràcter d’indelegables, en la Junta de Govern, en els Tinents
d’Alcalde i en els Regidors.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local i l’article 8 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
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Catalunya, reconeixen la potestat d’autoorganització que correspon als
municipis.
2.- Del contingut de l’article 56 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, se’n desprèn que l’Alcalde pot delegar l’exercici de les seves
atribucions en els membres de la Junta de Govern, en els Tinent d’Alcalde,
o en la resta de regidors.
3.- Els articles 114 a 118 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, fixen el règim aplicable a les
delegacions entre òrgans necessaris.
En conseqüència, i, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
de règim local, RESOLC,
PRIMER.- L’Ajuntament de Flix, s’organitza política i funcionalment
en regidories, que es defineixen en funció d’àmbits concrets d’actuació
tant a nivell intern com extern i que agrupen i coordinen els diferents
títols competencials dels quals és titular l’Ajuntament, en virtut de la
legislació de règim local i de la legislació sectorial, amb la finalitat de
garantir el necessari impuls unitari i coordinació de l’acció de govern.
SEGON.- Les Regidories que conformen l’organització de
l’Ajuntament de Flix són les següents:
- Regidoria d’Acció Social i Joventut, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb els serveis socials, gent gran i
immigració, dona, joventut i salut.
- Regidoria de Comerç i Turisme, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb el comerç i el turisme i, a
més, amb el Mercat Municipal i les fires.
- Regidoria de Cultura, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb el patrimoni històric, PDC i agenda cultural.
- Regidoria d’Educació, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb l’ensenyament i l’educació, i la relació amb
l’Escola Bressol, Escola de Música, Consell Escolar Municipal i
Entorn d’Aprenentatge.
- Regidoria d’Esports i Medi Ambient, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb l’esport, el patrimoni natural i
l’abastiment d’aigua i sanejament.
- Regidoria de Festes i Tradicions, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb les festes majors i altres
festivitats fixes al calendari.
- Regidoria de Governació, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb la via pública i mobilitat; i la
Guàrdia Municipal.
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Regidoria d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Interior,
encarregada dels àmbits competencials relacionats amb
l’elaboració i seguiment dels Pressupostos, Règim Intern i
Recursos Humans.
- Regidoria de Mitjans de Comunicació, encarregada dels
àmbits competencials relacionats amb els mitjans de
comunicació municipals: Ràdio Flix i la Veu de Flix.
- Regidoria d’Obres Públiques, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb la Brigada Municipal, obres
municipals, enllumenat, parcs i jardins i neteja viària.
- Regidoria de Promoció econòmica, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb la SAM Flix, Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, agricultura, noves tecnologies i
energia.
- Regidoria de Protecció Civil, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb els plans d’emergència
municipals, camins i ADF.
- Regidoria de Serveis Públics, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb els transports (barca i
autobús), ermita i cementiri, i recollida selectiva.
- Regidoria
d’Urbanisme,
encarregada
dels
àmbits
competencials relacionats amb el planejament i ordenació
urbanística, i llicències d’obres.
TERCER.- Nomenar com a Regidors titulars de les Regidories
assenyalades en l’apartat segon del present Decret, els següents Regidors,
- Regidoria d’Acció Social i Joventut: Sra. Rita Costa Puey
- Regidoria de Comerç i Turisme: Sra. Noèlia Colomines Juan
- Regidoria de Cultura: Sra. Josefina Carranza Larrosa
- Regidoria d’Educació: Sra. Noèlia Colomines Juan
- Regidoria d’Esports i Medi Ambient: Sr. Raül Sabaté Cervelló
- Regidoria de Festes i Tradicions: Sr. Ramon Sabaté Arqué
- Regidoria de Governació: Sr. Ramon Sabaté Arqué
- Regidoria d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Interior:
Sr. Delfí Castellví Descarrega
- Regidoria de Mitjans de Comunicació: Sr. Marc Mur Bagés
- Regidoria d’Obres Públiques: Sr. Ramon Sabaté Arqué
- Regidoria de Promoció econòmica: Sr. Francesc Barbero
Escrivà
- Regidoria de Protecció Civil: Sr. Francesc Barbero Escrivà
- Regidoria de Serveis Públics: Sra. Josefina Carranza Larrosa
- Regidoria d’Urbanisme: Sr. Marc Mur Bagés
-
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QUART.- Es deleguen en els Regidors titulars de les Regidories les
facultats de despatx i gestió dels assumptes que es tramitin a que es
refereixin cadascuna de les matèries objecte de la delegació. En cap cas,
es deleguen facultats resolutòries.
CINQUÈ.- Disposar que es doni coneixement d’aquest Decret al Ple
de la Corporació, en la propera sessió plenària que celebri, i que es faci
publicitat mitjançant edicte que s’haurà de publicar en el BOPT, i exposarlo al tauler d’anuncis de la Corporació, tot això, en compliment de
l’establert en l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre,
SISÈ.- Traslladar aquest Decret als Regidors nomenats a efectes
d’acceptació.
2.- Decret d’Alcaldia núm.: 75/2011, de 17 de juny, de nomenament dels
Tinents d’Alcaldia de l’Ajuntament de Flix
Antecedents:
1.- El Tinent d’Alcalde és un òrgan necessari dels Ajuntaments, que
té com a missió substituir l’Alcalde, en els casos de vacant, absència i
malaltia, i que pot exercir també, aquelles funcions que li delegui
l’Alcaldia.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 20.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, 48.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim Local
de Catalunya, i 35.2.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, configuren els Tinents d’Alcaldes com a
òrgans necessaris en totes les corporacions locals.
2.- Els articles 23.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 55.1. del Decret Legislatiu 2/2003, de 18d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim Local de
Catalunya, i 46 a 48 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, estableixen que els Tinents d’Alcaldes son nomenats
i cessats lliurement per l’Alcalde, i que la seva funció es substituir
l’Alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, absència i
malaltia.
3.- L’article 46.1. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, estableix que el nomenament dels tinents
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d’Alcalde es farà mitjançant resolució de l’Alcalde, de la que se’n ha de
donar compte al Ple de la Corporació, s’ha de notificar personalment als
designats i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
En conseqüència, i, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació de règim local, RESOLC,
PRIMER.- Nomenar el Sr. Delfí Castellví Descarrega 1r Tinent
d’Alcalde-Àrea Interna i de Territori, de l’Ajuntament de Flix.
SEGON.- Nomenar la Sra. Josefina Carranza Larrosa 2a Tinent
d’Alcalde-Àrea de Ciutadania i Participació, de l’Ajuntament de Flix.
TERCER.- Nomenar el Sr. Ramon Sabaté Arqué 3r Tinent d’AlcaldeÀrea d’Empresa i Ocupació, de l’Ajuntament de Flix
QUART.- Les persones nomenades tindran com a funció substituirme en els casos de vacant, absència i malaltia, i exercir aquelles altres
funcions que li pugui delegar.
CINQUÈ.- Publicar aquest nomenaments al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, de conformitat amb l’assenyalat en l’article 46.1.
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre.
SISÈ.- Traslladar aquest decret a les persones nomenades a efectes
d’acceptació, i a la resta de regidors de l’Ajuntament.
SETÈ.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la
propera sessió que celebri.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
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, 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,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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