AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 3/2012 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2012
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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
3/2012
27 DE MARÇ DE 2012
Decret d’Alcaldia núm.: 40/2012, de 22 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:05 hores
19:50 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació provisional d’una modificació de les Ordenances Fiscals per a
l’any 2012.
4. Aprovació d’un expedient de baixes de drets reconeguts pendents de
cobrament integrats en l’agrupació d’exercicis tancats.
5. Aprovació d’un expedient de baixes d’obligacions reconegudes
pendents de cobrament, integrades en l’agrupació d’exercicis tancats.
6. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 1/2012
del pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari a
finançar amb romanent de tresoreria per a despeses generals i nous o
majors ingressos del pressupost.
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7. Acord d’adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i
les Diputacions Provincials catalanes pel qual s’estableix el Pla
d’Assistència Financera Local.
8. Aprovació de la sol·licitud de subvenció del FEDER per finançar la
construcció d’un Centre d’Interpretació de l’oli al Molí d’Oriol.
9. Aprovació de la moció en defensa dels municipis petits.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Informes diversos.
12. 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.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 31 de gener de 2012.
-Acta sessió extraordinària de data 1 de març de 2012.
El Sr. Josep Antoni Guiu manifesta, respecte a l’acta de la sessió de data 1
de març, que la transcripció de la seva intervenció amb motiu d’explicar el
sentit de vot del seu grup en relació als pressupostos no li sembla massa
clara. Vol que es faci constar que el que volia manifestar era el seu
desacord en el fet de que el pressupost augmentava respecte al de
l’exercici anterior i que el que no es podia fer era comparar aquest
pressupost amb el tancament de l’exercici 2011.
Amb les observacions anteriorment formulades, s’entenen aprovades les
actes, 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.- RELACIÓ DE DECRETS
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
7/2012

Data
30/01/12
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8/2012
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012
13/2012
14/2012

01/02/12
01/02/12
01/02/12
02/02/12
03/02/12
03/02/12
08/02/12

15/2012
16/2012

10/02/12
10/02/12

17/2012
18/2012
19/2012
20/2012
21/2012
22/2012
23/2012
24/2012
25/2012

10/02/12
10/02/12
10/02/12
13/02/12
13/02/12
14/02/12
16/02/12
17/02/12
20/02/12

26/2012
27/2012
28/2012
29/2012
30/2012
31/2012
32/2012
33/2012
34/2012
35/2012
36/2012
37/2012
38/2012
39/2012

24/02/12
27/02/12
28/02/12
28/02/12
28/02/12
05/03/12
06/03/12
13/03/12
13/03/12
19/03/12
19/03/12
21/03/12
21/03/12
21/03/12

40/2012

22/03/12

Aprovació contracte menor de prestació de serveis.
Acord pagament d’una subvenció
Correcció errada Junta del dia 18 d’octubre de 2011
Acord pagament d’una subvenció
Convocatòria Junta de Govern 4/2012
Anul·lació diferents rebuts d’aigua, taxes i preus públics
Decret iniciació tràmits per amortització de dues places de
personal laboral fix, oficials de primera de la brigada
d’obres.
Inici expedient declaració treballador indefinit no fix.
Inici expedient modificació padró d’ofici i d’audiència a
l’interessat.
Acord pagament d’una subvenció.
Desistiment reclamació patrimonial
Incoació expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants.
Inici expedient sancionador
Declaració caducitat d’inscripcions padronals.
Acord de pagament de subvenció.
Delegació de funcions per assistència a Junta General de Redessa
Convocatòria Junta de Govern 5/2012
Aprovació Pla de Seguretat i Salut de l’obra: Fase 1b del
projecte de millora energètica i d’instal·lacions de
l’enllumenat públic.
Convocatòria sessió extraordinària Ple de l’Ajuntament.
Inici expedient liquidació Pressupost
Aprovació liquidació Pressupost
Correcció errada Junta de Govern de 10 de gener de 2012
Contractació laboral
Modificació ofici domicili empadronament
Convocatòria Junta de Govern 6/2012
Declaració d’un treballador com a personal laboral indefinit no fix
Convocatòria Junta de Govern 7/2012
Convocatòria Junta de Govern 8/2012
Rectificació rebuts arbitris municipals
Inici expedient baixes drets reconeguts exercicis anteriors
Inici expedient baixes obligacions reconegudes exercicis anteriors
Inici expedient 1/2012 modificació de crèdit per crèdit extraordinari
finançat amb romanent tresoreria.
Convocatòria Ple 3/2012

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2011
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“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 028/2012
Elaborada la liquidació del Pressupost de l’exercici 2011 de l’Ajuntament, s’obté,
a 31 de desembre de 2011, el resultat següent:
-AJUNTAMENT: Annex 1
-D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial
decret 500/1990, que desenvolupa la llei d’hisendes locals en matèria
pressupostària, així com la regla 83.3 de l’ordre EHA 4041/2004 de 23 de
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model normal de comptabilitat
local i la regla 71.3 de l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local, es preveu que
per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós
cobrament, en 95.423,13 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en
compte l’antiguitat i l’import dels deutes la naturalesa dels recursos i els
percentatges de recaptació tant en executiva con en voluntària. En qualsevol
cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
-Respecte a l’estabilitat pressupostària:
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària d’acord amb l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària
(TRLGEP) i l’article 15.1 del Reglament de desenvolupament de la LGEP, posantse de manifest una capacitat de finançament per import de 311.492,34 €.
El secretari interventor ha emès els corresponents informe d’acord amb l’article
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, així com la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de
la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
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1.
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament a 31 de desembre.
2.
El resultat pressupostari de l’exercici.
3.
Els romanents de crèdit.
4.
El romanent de tresoreria.
4. L’article 165.1 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
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 del TRLGEP, ajustaran els seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
5. L’article 22 de la TRLGEP, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar i aprovar, en el termini dels tres mesos següents a
l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
economicofinancer amb un horitzó temporal màxim de tres anys.
6. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d’abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici
2011.
2.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que hi hagi.
3.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
de Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Flix, 28 de febrer de 2012.
Annex 1
AJUNTAMENT
1. Respecte al pressupost de despeses:
1.1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
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Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

0,00
5.081.676,63
4.931.513,25
4.267.947,94
4.267.947,94
663.565,31

1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament
a l’inici de l’exercici.
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al
final de l’exercici.
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT:

502.591,52
-1.181,09
498.161,14
3.249,29
666.814,60

2. Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos
Drets reconeguts nets
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.263.767,94
1.377.257,22
5.641.025,16
5.007.847,90
35.934,46
0,00
4.971.913,44
4.020.744,17
951.169,27

2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici.
Rectificacions
Baixes:
Recaptació
Drets pendent de cobrament al
final de l’exercici.
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:

1.058.039,50
0,00
-64.416,88
795.772,52
197.850,10
1.149.019,37

3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
Actius financers
Passius financers
Obligacions reconegudes netes (-)
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
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Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanents de tresoreria (+)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria (+)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

150.163,38
0,00
155.933,03
46.169,84

4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 709.511,91 €.
5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1 (+) Fons líquids
2 (+)
(+)
(+)
(+)
(-)

Drets pendent de cobrament
del Pressupost corrent
de Pressupostos tancats
d’operacions no pressupostàries
cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

3 (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III)

127.893,21
1.226.405,85
951.169,27
197.850,10
77.386,48
0,00
922.421,56
663.565,31
3.249,29
255.606,96
0,00
431.877,50
95.423,13
150.163,38
186.290,99

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.3.- DONAR COMPTE DEL CERTIFICAT EMÈS PER SECRETARIAINTERVENCIÓ EN RELACIÓ AL RD LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER
Per part de la Secretaria-Intervenció de la Corporació s’ha emès el següent
certificat:
“D. LUIS MARTÍN MONTULL, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Flix (Tarragona),
CERTIFICO
Que aquest Ajuntament no té obligacions pendents de pagament que compleixin els
requisits establerts a l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
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determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
I per a fer-ne constància, lliuro i signo aquesta certificació, per ordre i amb el vistiplau de
l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.
Flix, 22 de març de 2012.”

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'ANY 2012.
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
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
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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 2012 la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 6.1, reguladora de la taxa del clavegueram.
Es modifica l’article 3. Quota tributària afegint dos nous conceptes:
-Connexió d’establiments comercials, oficines i altres no destinats a
habitatge: 83,84 euros.
-Connexió d’establiments industrials: 167,68 euros.
2.- Ordenança Fiscal núm.: 6.13. reguladora de la taxa per la utilització i
prestació de serveis en béns de titularitat municipal.
Es modifica l’article 4. Tarifes, afegint un nou concepte:
Casal del Jove: 12 euros hora/fracció
3.- Ordenança Fiscal núm.: 6.14, reguladora de la taxa per tramitació de
documents, autoritzacions administratives i llicències.
Es modifica l’article 6. Quota tributària, en els següents termes:
Apartat 3.4. Expedients annex 3 i exclosos: 10 euros.
S’inclou l’apartat 4.9. Fotocòpies documents de l’arxiu: 0,15 euros
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.
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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.
El Sr. Alcalde explica que amb el present acord es pretenen tancar algunes
qüestions que van quedar pendents després de l’aprovació de les
ordenances fiscals al final de l’any passat.
La Sra. Montserrat Forcades manifesta que el seu grup s’abstindrà per tal
de seguir amb la línia d’abstenció que van adoptar en la proposta d’acord
d’aprovació de les ordenances fiscals del present exercici.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 ABSTENCIONS (GRUP CIU), QUE
CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS
PENDENTS DE COBRAMENT INTEGRATS EN L’AGRUPACIÓ D’EXERCICIS
TANCATS
Antecedents:
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis
anterior que resten pendents de pagament responen a obligacions efectivament
exigibles actualment i si els drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que
resten pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment.
2.- Pel Decret de l’Alcaldia núm.: 37/2012, de 21 de març, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si s’escau, de baixes de drets reconeguts en
exercicis anteriors pendents de cobrament.
3.- El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets
reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament.
4.- El secretari interventor ha emès un informe favorable.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 66 a 69 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 15
de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària i 24 de la Llei de
garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets
reconeguts i liquidats.
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2.- Articles 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i els
articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual s’aprova el
Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del
deutor.
3.- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local/la Instrucció del Model
Simplificat de Comptabilitat Local.
4.- Article 212.4 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, amb relació a l’òrgan
competent.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament integrades
en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 42.927,86 Euros. El detall
individualitzat figura a l’annex.
2n.- FER els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
dels drets esmentats.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
ANNEX
a) Anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors per resolució de la
corporació local:
Exercici
2003
2004
2006
2008

2009

2010

Partida
300000
300000
301000
302000
300000
301000
302000
300000
301000
302000
301000
302000
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Denominació
Abastament d’aigua
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
Clavegueram
Escombraries
SUBTOTAL

Baixa
41,08
76,27
8,45
60,55
72,00
40,00
400,00
75,45
61,83
550,20
73,36
586,88
2.046,07
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b) Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors per haver estat
declarats incobrables.
Exercici
2004
2005
2006

2007

2008

2009

2010

Partida
300000
115000
391001
115000
300000
301000
302000
391001
116000
113000
115000
300000
301000
302000
391001
113000
112000
115000
301000
302000
300000
391001
113000
115000
116000
300000
301000
302000
391001
301000
302000
115000
325000
391001

Denominació
Abastament d’aigua
Vehicles tracció mecànica
Multes
Vehicles tracció mecànica
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
Multes
Increment del valor dels terrenys
IBI Urbana
Vehicles tracció mecànica
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
Multes
IBI Urbana
IBI Rústega
Vehicles tracció mecànica
Clavegueram
Escombraries
Abastament d’aigua
Multes
IBI Urbana
Vehicles tracció mecànica
Increment del valor dels terrenys
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
Multes
Clavegueram
Escombraries
Vehicles tracció mecànica
Tramitació administrativa
Multes
SUBTOTAL

Baixa
8,37
135,97
25,00
602,02
18,46
8,45
60,55
25,00
33,56
15,40
561,00
10,00
34,57
243,67
105,00
82,26
7,36
1.166,00
320,00
40,00
144,00
295,00
40,83
1.579,36
193,77
75,45
52,40
546,14
1.836,00
10,48
83,84
826,89
38,50
935,00
10.160,30

c) Baixa de drets reconeguts en exercicis anterior per canvi de titularitat
del deutor.
Exercici
1997
2000
2001
2002

Partida
112000
112000
112000
112000
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IBI
IBI
IBI

Denominació
Rústega
Rústega
Rústega
Rústega

Baixa
32,09
18,78
19,15
19,53
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2003
2004
2005
2006

113000
113000
113000
112000
113000
112000
113000
112000
113000
112000
113000
112000
113000

2007
2008
2009
2010

IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Rústega
IBI Urbana
IBI Rústega
IBI Urbana
IBI Rústega
IBI Urbana
IBI Rústega
IBI Urbana
IBI Rústega
IBI Urbana
SUBTOTAL

48,67
49,65
67,79
6,10
34,44
30,50
65,42
40,69
7.452,75
13,21
474,06
13,33
18.892,65
27.278,81

d) Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors per altres causes.
Partida
115000
115000
750801
115000
300000

Exercici
2005
2009
2010

Denominació
Vehicles tracció mecànica
Vehicles tracció mecànica
PUOSC enllumenat fase 1A
Vehicles tracció mecànica
Abastament d’aigua
SUBTOTAL

Baixa
2,72
104,80
0,01
1.678,94
152,28
1.938,75

e) Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors per error material en
les anotacions comptables
Exercici
2009
2010

Partida
349005
349004
349005

Denominació
Publicitat mitjans de comunicació
Subscripcions la Veu de Flix
Publicitat mitjans de comunicació
SUBTOTAL

Baixa
292,48
128,09
1.083,36
1.503,93

Total baixes drets reconeguts exercicis tancats......

42.927,86 €

*************************************************
5.- APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE BAIXES D’OBLIGACIONS
RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT, INTEGRADES EN L’AGRUPACIÓ
D’EXERCICIS TANCATS.
Antecedents:
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si les obligacions reconegudes procedents
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d’exercicis anterior que resten pendents de pagament responen a
obligacions efectivament exigibles actualment.
2.- Pel Decret d’Alcaldia 38/2012, de 21 de març, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si és el cas, de baixes d’obligacions
reconegudes en exercicis anteriors, pendents de pagament.
3.- El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes
d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament.
4.- El Secretari-Interventor ha emès un informe favorable.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 66 a 69 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, 15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General
Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació
amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2.- Articles 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i
els articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual
s’aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració
d’insolvència del deutor.
3.- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local/la Instrucció del
Model Simplificat de Comptabilitat Local.
4.- Article 212.4 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, amb
relació a l’òrgan competent.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR la baixa de les obligacions reconegudes, d’exercicis
anteriors, pendents de pagament integrades en l’agrupació de
pressupostos tancats, per import de 268,41 Euros. El detall individualitzat
figura a l’annex.
2n.- FER els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
de les obligacions esmentades.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
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ANNEX:
a) Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes,
per error o omissió en les anotacions comptables:
EXERCICI
2011
2011

PARTIDA
150.2210302
440.2210301

DENOMINACIÓ
Combustible brigada
Combustible autobús

BAIXA
143,05
125,36

TOTAL..................................

268,41

Total baixes obligacions reconegudes exercicis tancats......268,41 €

*************************************************
6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.:
1/2012 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: CRÈDIT
EXTRAORDINARI, FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS I NOUS O MAJORS INGRESSOS DEL PRESSUPOST
Antecedents:
1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord, per a
les quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari, cal tramitar l’expedient de
crèdit extraordinari.
2.- Aquesta generació de noves partides, es pot fer, mitjançant el romanent de
tresoreria i 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 emès per la Secretaria-Intervenció 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 2012.
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:
1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari, finançat amb romanent de
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tresoreria per a despeses generals i nous o majors ingressos del pressupost, 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.
La Sra. Montserrat Forcades pregunta per què no es va preveure la despesa
inicialment al pressupost 2012 i de quina subvenció es tracta.
El Sr. Delfí Castellví respon que no es va incloure perquè ja es va preveure que el
romanent de tresoreria seria positiu i es podria utilitzar per finançar la part no
subvencionada pel PUOSC. Al 2011 no es van fer les actuacions que inicialment
s’havien previst.
El Sr. Alcalde assenyala que la subvenció del PUOSC és la corresponent a l’any
2011.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
ANNEX
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida
165.6090000

Nom
Enllumenat PUOSC fase 1B

Import
75.166,52

Finançament que es proposa:
1/Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible.............

26.198,49

2/ Majors ingressos
Partida
750800

Nom
Subvenció PUOSC enllumenat fase 1B

Import
48.968,03

Resum per capítols:
INGRESSOS
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CAPITOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1.361.100,00
75.000,00
853.600,00
1.437.994,14
50.250,00
0,00
778.000,00
0,00
0,00
4.555.944,14

DESPESES
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

INICIAL
1.691.200,00
1.623.759,14
45.150,00
156.910,00
820.925,00
0,00
0,00
218.000,00
4.555.944,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.968,03
26.198,49
0,00
75.166,52
MODIFICACIONS
0,00
0,00
0,00
0,00
75.166,52
0,00
0,00
0,00
75.166,52

1.361.100,00
75.000,00
853.600,00
1.437.994,14
50.250,00
0,00
826.968,03
26.198,49
0,00
4.631.110,66
DEFINITIU
1.691.200,00
1.623.759,14
45.150,00
156.910,00
896.091,52
0,00
0,00
218.000,00
4.631.110,66

*************************************************
7.- ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I LES DIPUTACIONS PROVINCIALS CATALANES PEL QUAL
S’ESTABLEIX EL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
Atès el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions
Provincials catalanes amb l’objectiu de desenvolupar un Pla extraordinari
d’assistència financera local i que té com a finalitat subvenir a les
necessitats financeres dels ens locals territorials catalans, derivades de
drets reconeguts i pendents de pagament que la Generalitat de Catalunya
té amb els esmentats ens.
Atesa la comunicació rebuda de la Diputació de Tarragona on s’informa de
la possibilitat de l’Ajuntament per tal d’adherir-se al conveni esmentat
amb l’objectiu d’avançar crèdits pendents de la Generalitat de Catalunya
per un total de 138.293,38 euros pels conceptes que es detallen a la
proposta d’acord, disposant com a data límit per l’adhesió el 30 de març
de 2012.
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r.- ACORDAR l’adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de
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Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, publicat al BOPT núm.:
59, de data 10 de març de 2012, amb què s’estableix el Pla d’Assistència
Financera Local.
2n.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, SOL·LICITAR a la
Diputació de Tarragona un pagament per import de 138.293,38 euros, per
compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de
Catalunya que es relacionen tot seguit:
Codi
18080
18080
18030
18030
18030

Concepte
FCL AJUNT
FCL AJUNT
LLAR D’INFANTS
CONSERVATORI I MUSICA
CONSERVATORI I MUSICA

Import
8.058,56 €
64.514,82 €
9.600,00 €
19.520,00 €
36.600,00 €

3r.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat,
l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a
favor de la Diputació de Tarragona de forma que, per quedar alliberada
del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius
directament a aquesta Diputació.
4t.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de
personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes,
concessionaris i altres proveïdors.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
8.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL FEDER PER FINANÇAR
LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI EN EL MOLÍ
D’ORIOL
Per mitjà de l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya es van aprovar les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la
convocatòria per presentar sol·licituds.
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Atès que dins de les possibles operacions a finançar previstes a la base 3a es
troben les destinades a “Protecció i conservació del patrimoni cultural.
Conservació i recuperació del patrimoni historicoartístic” (eix 4, categoria 4.58).
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 4 de novembre de 2011 l’Ajuntament va
aprovar amb caràcter definitiu la Memòria valorada per la construcció d’un Centre
d’interpretació de l’oli en el Molí d’Oriol.
Atès que el projecte de construcció d’un Centre d’interpretació de l’oli en el Molí
d’Oriol es pot incloure dins les actuacions previstes a la categoria 4.58 esmentada
a la base 3a de l’Ordre GRI/8/2012.
Atès que aquesta és una actuació que donaria impuls al sector turístic i comercial
del nostre municipi i la nostra comarca, i a més suposaria una immillorable forma
de promocionar el sector agroalimentari de l’oli.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- SOL·LICITAR la inclusió del Projecte de construcció del centre d’interpretació
de l’oli en el Molí d’Oriol, com a obra a finançar pel programa FEDER convocatòria
de 2011, en la categoria 4.58 prevista a les bases de la convocatòria.
2n.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
La Sra. Forcades manifesta que votaran a favor de l’acord i feliciten l’equip de
govern per intentar buscar finançament per al Molí d’Oriol.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
9.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DELS MUNICIPIS PETITS
Arran de la crisi econòmica hi ha una ofensiva en favor de tot allò que pugui
suposar reduir la despesa pública i també el dèficit públic, posant en el punt
de mira la fusió de petits municipis. Un cop més la culpa de la crisi la tindrem
aquells que no l'hem provocat, i ara s'afirma, des d’una part del món
acadèmic i mediàtic, que la major part del municipis són inviables econòmica
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i administrativament. Per això es proposa des d’aquests sectors la fusió de
municipis petits i es conclou que amb Ajuntaments grans, de més de 5.000
habitants, es facilitarà el finançament local.
S'apunta també com a culpable de l'endeutament municipal el boom
immobiliari, i és precisament en els municipis petits on menys n’hi ha hagut.
El mal finançament dels ajuntaments i l’assumpció de competències
impròpies per part d’aquests són un mal endèmic en el nostre país, que s’ha
de resoldre de manera urgent.
Si en alguna cosa ens hem hagut d’especialitzar els municipis petits és en
mancomunar serveis, que és on radica l'estalvi, i també en el principi de
subsidiarietat, racionalitzant d'aquesta manera la despesa. Ara i abans, la
manca de recursos és una constant en el món local i en cap cas es pot
solucionar fusionant municipis.
A Catalunya 738 dels 947 municipis són de menys de 5.000 habitants. Dels 52
pobles de les Terres de l’Ebre, si fem cas dels darrers estudis publicats, 42
d'aquests municipis haurien de fusionar-se.
Atès els fets descrits, proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya un pronunciament
clar i rotund en favor dels Municipis petits perquè mantenim el medi natural i
fixem la gent al territori, alhora que no som culpables en absolut del dèficit
públic, doncs apliquem el principi de subsidiarietat fins al final i
mancomunem serveis, racionalitzant la despesa, prestant els mateixos d’una
manera més eficaç i eficient.
Segon.- Traslladar aquest acord al govern de la Generalitat, a la Diputació de
Tarragona, als Consells Comarcals del territori, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al govern de
l’Estat.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
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10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt
d’Informes diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat
amb l’establert en els articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, proposa l’ampliació de
l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
-Aprovació del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012
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.
10.1.- APROVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2012
Antecedents:
1.- Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró Municipal d’Habitants referida a 1 de gener de 2012, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 81 i 82 del reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR el resum numèric d’altes i baixes corresponents a la
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a 1 de
gener de 2012, el detall del qual és el següent,
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Població del municipi a 1/1/2011
Altes des del 1/1/2011 a 31/12/2011
Baixes des del 1/1/2011 a 31/12/2011
Població al municipi a 31/12/2011

Totals
3.983
177
186
3.974

SEGON.- COMUNICAR a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2012, juntament
amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest
municipi a la data Esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 17 de
novembre de 2005, d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
11.- MOCIONS
11.1.- MOCIÓ DEL GRUP CIU SOBRE LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE FLIX A LA MESA D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA (MADE)
Per part de la portaveu del grup CIU, la Sra. Montserrat Forcades, es
presenta la següent moció:
“El mes de març de 2011 es va presentar, a instàncies de 7 alcaldes de la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp, la proposta per constituir una associació amb
la finalitat de positivitzar la producció d’electricitat com a eina clau per al
desenvolupament econòmic dels seus municipis.
En aquests set municipis es produeix l’equivalent al 70% de l’electricitat que es
consumeix anualment a Catalunya. Essent condició indispensable per pertànyer a
la MADE el tenir algun centre de producció o transformació d’energia.
És per aquest motiu, i per la no deslocalització dels centres de producció
energètica, que des de la MADE es vol aprofitar aquesta singularitat i potencial
per aconseguir una tarifa de kW de consum industrial, que doni una discriminació
positiva per fixar les activitats existents i que alhora incentivi la inversió
d’empreses grans consumidores d’energia.
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També formen part dels objectius de la MADE l’aconseguir la ubicació en el seu
territori de centres de recerca i la consecució de cicles formatius relacionat amb
l’energia.
Aquesta iniciativa ha tingut una excel·lent acceptació en els àmbits institucionals,
polítics, socials, universitaris, empresarials i sindicals, de tal manera que se n’han
fet ressò en conferències, publicacions, intervencions i manifestacions.
El passat mes d’octubre la MADE es va constituir legalment, essent els seus
membres fundadors els ajuntaments d’Ascó, La Fatarella, Móra la Nova, Riba-roja
d’Ebre, Tivissa, l’Hospitalet-Vandellòs i Vilalba dels Arcs.
La setmana passada l’Ajuntament de La Torre de l’Espanyol va acordar sol·licitar la
seva incorporació a la MADE.
Entenent que Flix, com a municipi de tradició industrial i a més productor
d’energia elèctrica (condició per formar part de la MADE), no pot romandre al
marge d’una iniciativa que s’està consolidant com a líder i motor de
desenvolupament.
Per tot l’exposat, Grup Municipal de CiU presenta la següent Moció al Ple de
l’Ajuntament de Flix per a la seva aprovació:
1r.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Flix a la Mesa d’Alcaldes de l’Energia
de Catalunya (MADE).
2n.- Facultar el Sr. Alcalde per dur a terme tots els tràmits necessaris per
formalitzar aquesta adhesió en el termini màxim de dos mesos.”
La Sra. Forcades procedeix a exposar el contingut de la moció i justifica la urgència
de la mateixa pel fet de que Flix és l’únic municipi que queda per incorporar-se a
la Mesa d’Alcaldes.
El Sr. Francesc Barbero creu que es tracta d’un tema reiteratiu i que no hi ha
justificació per que es tramiti de forma urgent.
D’acord amb l’article 92.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, es procedeix primerament a votar sobre la procedència del debat.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ LA PROCEDÈNCIA DEL DEBAT DE LA MOCIÓ ES
DESESTIMA PER 3 VOTS A FAVOR (GRUP CIU) I 8 EN CONTRA (GRUPS PSC I ERC)
DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
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*************************************************
12.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Antoni Guiu pregunta per què el Sr. Alcalde encara no ha rebut
un ciutadà que va demanar cita amb ell des del passat mes de setembre
per tractar el tema de publicar diversos llibres.
El Sr. Alcalde respon que efectivament se li va fer arribar que aquesta
persona estava interessada en reunir-se amb ell i que, donat que resideix
fora de Flix, es va indicar que el dia que es desplacés al municipi es
reuniria amb ell sense problema.
El Sr. Guiu també formula un prec que consisteix en què es contacti amb
els responsables de la web municipal per tal de que modifiquin la notícia
sobre l’homenatge que l’Ajuntament de Flix va fer al Club Nàutic.
Assenyala que aquest homenatge el va fer l’equip de govern, no
l’Ajuntament i vol per això que s’introdueixi una nota aclaratòria.
El Sr. Alcalde contesta que no ho farà perquè la representació de
l’Ajuntament la té l’alcalde. Quan l’alcalde fa un homenatge ho fa en
representació de l’Ajuntament, no a títol personal. També assenyala que
segons el ROM es citarà a tots els regidors als actes públics i que en el cas
de l’homenatge al Club Nàutic aquest acte era privat.
El Sr. Guiu replica que òbviament ja sap qui és el màxim representant de
l’Ajuntament i també a què s’atenen.
*************************************************
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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