AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 7/2012 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIOL 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
7/2012
24 DE JULIOL DE 2012
Decret d’Alcaldia núm.: 93/2012, de 19 de juliol
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:05 hores
20:30 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 l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2011.
4. Fixació de les festes locals per a l’any 2013.
5. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de delimitació
entre els termes municipals d’Ascó i Flix.
6. Aprovació, si s’escau, dels estatuts del consorci per al
desenvolupament de la Ribera Nord.
7. Aprovació del programa de festes majors 2012.
8. Aprovació del Pla Local de Joventut de Flix per als anys 2012-2015.
9. Aprovació de la designació d’un nou membre del Comitè
d’Avaluació del projecte titulat pla d’intervenció integral per l’àrea
de la Colònia Fàbrica i les Casetes-Comellarets.
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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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a aprovació la següent acta de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 29 de maig de 2012.
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, 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 Decrets d’Alcaldia núm. 61/2012, de 24 de maig, al
91/2012, de 16 de juliol:
Decret
61/2012
62/2012
63/2012
64/2012
65/2012
66/2012

Data
24/05/12
28/05/12
29/05/12
31/05/12
01/06/12
01/06/12

67/2012
68/2012

08/06/12
14/06/12

69/2012

15/06/12

70/2012
71/2012
72/2012
73/2012
74/2012

15/06/12
18/06/12
18/06/12
18/06/12
18/06/12
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Referència
Convocatòria Ple de 29 de maig de 2012
Delegació Sr. Delfí Castellví per casament civil
Convocatòria Junta de Govern 16/2012
Convocatòria Junta de Govern 17/2012
Correcció errada material Junta de 8 de març de 2012
Correcció errada material Junta de Govern de 4 d’abril de
2012
Convocatòria Junta de Govern 18/2012
Contractació laboral en el marc del Pla d’Ocupació de
l’Ajuntament
Nomenament substitut Junta Ordinària Redessa del 19 de
juny de 2012
Convocatòria Junta de Govern 19/2012
Contractació laboral taquillers i socorristes
Pagament subvenció Club Patí Flix
Pagament subvenció Club Ciclista Flix
Pagament subvenció Societat de Caçadors
NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

75/2012
76/2012
77/2012
78/2012
79/2012
80/2012
81/2012
82/2012
83/2012
84/2012
85/2012
86/2012
87/2012
88/2012
89/2012
90/2012
91/2012

18/06/12
18/06/12
25/06/12
25/06/12
26/06/12
26/06/12
02/07/12
02/07/12
02/07/12
02/07/12
02/07/12
02/07/12
02/07/12
02/07/12
06/07/12
09/07/12
16/07/12

Pagament subvenció Club Nàutic
Pagament subvenció Futbol Sala Joventut Esportiva Flix
Sol·licitud d’informe a Secretaria Intervenció
Convocatòria Junta 20/12
Inici expedient protecció legalitat urbanística
Convocatòria Junta de Govern 21/2012
Convocatòria Junta de Govern 22/2012
Contractació laboral de socorrista i monitor de natació
Delegació a Ramon Sabaté Arqué signatura contracte pirotècnia
Inici expedient sancionador
Inici expedient sancionador
Pagament subvenció Llar del Jubilat- Grup Puntaires
Delegació funcions Sra. Montserrat Forcades per a casament civil
Delegació funcions Sr. Delfí Castellví per a casament civil
Contractació laboral monitors diplomats “Tria’t l’estiu”
Convocatòria Junta 23/2012
Convocatòria Junta de Govern 24/2012

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.APROVACIÓ
DEL
COMPTE
CORRESPONENT A L’ANY 2011.

GENERAL

DE

L’AJUNTAMENT

Antecedents:
1.- Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte
general de l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats
mercantils de capital íntegrament local.
2.- El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt
de documentació bàsica, complementària i annexos.
3.- El compte ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de
retre abans del dia 15 de maig de l’actual exercici.
4.- Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han
sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès
un dictamen aprovador en data 26 d’abril de 2012. Exposat el compte
general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 107, de 9 de
maig de 2012, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
Fonaments de Dret:
1.- Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració
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local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a
l’exercici 2011, integrats pels següents documents comptables:
Ajuntament:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de
12.002.955,76.-€, un passiu de 12.002.955,76 -€, i un resultat de
l’exercici amb un guany de 716.583,14.-€.
- Romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 186.290,99.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets
pendents de cobrament de 951.169,27.-€, unes obligacions
pendents de pagament de 663.565,31-€, uns romanents totals de
709.511,91.-€, i un resultat pressupostari ajustat de 46.169,84-€.
Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de
220.872,73.-€, un passiu de 220.872,73.- € i un resultat de l’exercici
amb unes pèrdues de 6.304,50.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha
unes pèrdues de 6.304,50.-€.
- En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
108.868,47.-€, unes obligacions pendents de pagament de
82.152,79.- €
2n.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent:
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de l’entitat
local.

-

Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en
relació als seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme
autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat
bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció
de comptabilitat.

-

Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple
de la corporació.

3r.- RETRE els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord
amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.
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Llegida la proposta el Sr. Delfí Castellví, regidor d’Hisenda, procedeix a
detallar l’expedient que se sotmet a aprovació.
El Sr. Josep Antoni Guiu explica que, tot i que el seu grup va dictaminar
positivament els comptes a la Comissió Especial de Comptes, en l’acte
plenari s’abstindran per diversos motius. El primer són els ingressos que
es van preveure de la venda de dos cases patrimoni de l’Ajuntament.
Manifesta que quan es va aprovar el pressupost de 2011 la situació
econòmica ja permetia intuir que l’obtenció d’aquestos ingressos seria
força complicada i que la seva opinió és que es va incloure la seva venda
per a poder quadrar el pressupost. D’aquí que a la campanya electoral de
l’any passat es parlés de que l’Ajuntament partia d’un dèficit de 200.000
euros, perquè entenien que aquestes cases no es podrien vendre. D’altra
banda tampoc entenen què es va fer amb els 200.000 euros resultants del
conveni amb Acuamed i que es van recollir al pressupost mitjançant
l’oportuna modificació de crèdit. Entenen que efectivament es van gastar
però no en la compra de les finques de l’abocador. Tot i que entenen que
l’actual consistori va començar al juliol de l’any passat manifesten el seu
pesar per aquestes qüestions.
El Sr. Castellví explica que el pressupost de 2011 va ser aprovat per
unanimitat per tots els grups del consistori. Pel que respecta a la
modificació de crèdit i el destí que es va donar als 200.000 euros del
conveni d’Acuamed manifesta que aquestos no es van gastar perquè no es
van adquirir les finques però a l’hora de tancar el pressupost de l’any 2011
es van destinar a cobrir la manca d’ingressos de la venda de les cases i
altres actuacions complementàries.
El Sr. Guiu matisa que no dubten de la bona gestió que es va fer dels
ingressos, sinó que critiquen que la inclusió de la venda de les cases va ser
molt agosarada i que els 200.000 euros no es gastessin en l’adquisició de
les finques.
El Sr. Alcalde entén que totes les explicacions del grup CiU van
encaminades a justificar el canvi de sentit del seu vot respecte al formulat
a la Comissió Especial de Comptes, quan en aquesta ja es coneixia la
situació. És cert que les cases no s’han venut, però no és cert que hi
hagués cap dèficit, simplement va haver-hi una compensació d’unes
partides amb altres. No hi ha dèficit perquè la càrrega financera i el deute
viu així ho demostren.
El Sr. Guiu contesta que a la Comissió ja coneixien el tema de les cases
però desconeixien el destí que s’havia donat als diners del conveni amb
Acuamed. També manifesta que es va parlar de dèficit al context de la
campanya electoral, que és molt diferent al dels plens.
El Sr. Alcalde comenta que amb el deute viu i la càrrega financera de
l’Ajuntament de Flix no es pot parlar de dèficit.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, 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.
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*************************************************
4.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013
Antecedents:
Com cada any, cal fixar els dos dies de festa local que la legislació disposa que són
de lliure elecció de cada municipi.
Fonaments de dret:
1.- L’Estatut dels treballadors, en l’article 37.2 estableix que de les 14 festes
anuals retribuïdes i no recuperables, dues seran locals.
2.- L’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2013, publicada en el DOGC núm. 6159 de 28
de juny de 2012, estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels respectius ajuntaments.
3.- L’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que correspon al Ple de
l’Ajuntament proposar a l’òrgan competent (en el cas de Catalunya, el Conseller
d’Empresa i Ocupació) les festes locals del municipi.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- PROPOSAR al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya que les següents dates siguin fixades com a festes locals de Flix per a
2013: dies 17 de gener i 16 d’agost.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció Territorial del Departament
d’Empresa i Ocupació de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’ASCÓ I FLIX
Atès el procediment de delimitació dels termes municipals d’Ascó i Flix,
pel qual en data 25 de juny de 2012 es varen reunir les comissions de
delimitació municipals amb representants de la Generalitat de Catalunya i,
sobre la base de la documentació obrant a l’expedient corresponent, les
representacions municipals i els tècnics de la DGAL i de l’ICC, han
reconegut la línia del terme.
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Atès que de la reunió anterior es va estendre acta amb la conformitat de
les comissions dels dos ajuntaments i, d’acord amb l’article 31.3 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, aquesta acta ha de
ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals d’Ascó i Flix, d’acord amb allò que es disposa a l’article
31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament d’Ascó, a la Direcció
General d’Administració Local i al Institut Cartogràfic de Catalunya als
efectes oportuns.
El Sr. Francesc Barbero explica que aquest expedient no prové de cap tipus
de conflicte sinó únicament de la voluntat del municipi d’Ascó de
consolidar les línies del seu terme municipal. En qualsevol cas la línia del
terme continua sent la mateixa que la de l’any 1917.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA RIBERA NORD
Els Ajuntaments de Flix, La Palma d’Ebre, La Torre de l’Espanyol, Vinebre i Ribaroja d’Ebre, tenen la voluntat de crear una entitat pública de caràcter associatiu,
de naturalesa institucional i de caràcter local, per estendre la seva activitat en
l’àmbit territorial dels municipis que el conformin.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
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PRIMER.- APROVAR els Estatuts del Consorci per al Desenvolupament de la Ribera
Nord, que consten com annex al present acord
SEGON.- ADHERIR-SE al Consorci per al Desenvolupament de la Ribera Nord.
TERCER.- NOMENAR com a representants de l’Ajuntament de Flix al Consorci per
al desenvolupament de la Ribera Nord, al regidor Sr. Francesc Barbero Escrivà i a
l’Alcalde Il·lm. Sr. Marc Mur Bagés.
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per signar l’adhesió al Consorci.
El Sr. Alcalde explica l’evolució dels esdeveniments que han portat a diversos
municipis de la comarca a constituir el consorci. En els temps que corren és un
exemple de col·laboració institucional i una forma de buscar millors solucions
sumant esforços.
El Sr. Francesc Barbero manifesta que ens hem de felicitar per què el consorci hagi
sortit endavant. Afirma que el consorci funcionarà amb l’aportació per part dels
municipis consorciats dels fons de cooperació que s’aporten a ens
supramunicipals. Espera igualment que el consorci pugui acomplir els objectius en
comú que es fixin.
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
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA RIBERA NORD.

Article 1. Naturalesa del Consorci i membres que el constitueixen
1. El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, de naturalesa
institucional i de caràcter local, que estén la seua activitat en l’àmbit
territorial dels municipis que el formen.
2. El Consorci estarà integrat pels membres següents:
a. Ajuntament de Flix
b. Ajuntament de La Palma d’Ebre
c. Ajuntament de La Torre de l’Espanyol
d. Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
e. Ajuntament de Vinebre
Article 2. Membres adherits
1. Les altres administracions públiques i les entitats privades de naturalesa
associativa sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic o utilitat
social concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci podran sol·licitar
l’adhesió.
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2. El Consell Rector del Consorci, mitjançant un acord adoptat amb el quòrum
dels 2/3 dels seus membres, decidirà lliurement si accepta o no les
sol·licituds d’adhesió de les entitats privades i les altres administracions
públiques que compleixin els requisits esmentats a l’apartat anterior.
3. Sense perjudici de la seua llibertat de decisió, el Consell Rector motivarà el
seu acord en l’examen de l’àmbit d’actuació de l’entitat sol·licitant; en el seu
grau de representativitat; en el fet que els interessos i objectius específics de
l’entitat ja estiguin representats, amb major o menor grau i de manera directa
o indirecta, per altres entitats integrades en el Consorci i conforme a
l’oportunitat i els beneficis que pugui comportar la seua adhesió als objectius
i finalitats del Consorci.
4. El nombre màxim d’altres administracions i entitats privades de naturalesa
associativa que podran adherir-se al Consorci és de 10.
Article 3. Capacitat d’obrar
El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat jurídica i d’obrar
per a crear i gestionar serveis i exercir activitats d’interès local i supralocal en
l’àmbit dels seus objectius i les seues finalitats estatutàries. Per això podrà
emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis, directes o indirectes i
exercir les activitats de foment i promoció d’activitats socials i econòmiques que
preveu la normativa de règim local.
Article 4. Domicili
El domicili del Consorci és fixarà al municipi de Flix, al Carrer Tallers, núm. 2, en
la seu del Centre d’Empreses “La Ribera”.
Article 5. Durada del Consorci
El Consorci subsistirà mentrestant duri la necessitat de les finalitats i els
objectius que se li atribueixin, llevat el cas que, pels motius i el procediment
establerts en aquests estatuts, es decideixi dissoldre’l.
Article 6. Objecte i finalitats del Consorci
1. És l’objecte del Consorci, la promoció, el suport i la participació en activitats
econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn
socioeconòmic de l’àmbit dels sis municipis integrants. Així com la
potenciació d’iniciatives generadores d’ocupació. En aquest sentit i d’acord
amb la personalitat jurídica pròpia que s’atribueix al Consorci, aquest podrà
actuar vàlidament davant les altres administracions per tal de defensar els
seus interessos, objectius i finalitats.
2. Entre d’altres, són finalitats compreses en aquell objecte la promoció
d’iniciatives
empresarials,
l’elaboració
de
plans
de
reconversió,
d’industrialització i de promoció de sòl industrial, la participació en el
desenvolupament d’iniciatives empresarials i socials així com la planificació
estratègica del seu territori i l’àmbit general on s’emmarquen els municipis del
Consorci.
3. Entre d’altres, són activitats del Consorci encaminades a aconseguir el seu
objectiu i les seues finalitats, capitalitzar i gestionar directament o
indirectament els diferents tipus d’ajudes, les subvencions i crèdits normals
i/o especials en el marc de la legislació aplicable i els avantatges que es
puguin obtenir en programes de foment de l’ocupació; gestionar tot tipus
d’instruments i tràmits necessaris per a les actuacions empresarials; facilitar i
participar en operacions de risc de capital; promocionar l’àmbit territorial vers
l’exterior, així com d’altres gestions que els ens locals Consorciats li puguin
encarregar.
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Article 7. Els òrgans de govern
Els òrgans de govern del Consorci són els següents:
a. el Consell Rector
b. el President/a i el Sots-President/a
c. el Director
d. la Comissió Executiva
Article 8. Composició del Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan de govern superior del Consorci. Està format per
dos representants de cada municipi integrant i per un representant de
cadascuna de, les demés administracions i les entitats privades
Consorciades.
2. L’òrgan competent de cada ens o entitat Consorciada designarà el membre
representant al Consell Rector amb un suplent si s’escau. Els representants
dels ens locals, podran ser membres electes de les corporacions o personal
tècnic de les mateixes.
Article 9. Les sessions del Consell Rector
1. El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mínima
quadrimestral per tractar els assumptes de la seua competència.
2. En tot el que no s’oposi als presents Estatuts el seu règim de funcionament
s’ajustarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals.
Article 10. Competències de la Consell Rector
1. Corresponen al Consell Rector del Consorci les següents facultats
indelegables:
a. el control i la fiscalització dels altres òrgans de govern.
b. el nomenament i cessament del President/a del Consorci i del Director.
c. l’aprovació del pressupost anual, dels comptes, de la memòria de gestió
dels serveis i de l’ordenació dels ingressos de caràcter públic.
d. l’aprovació de la modificació d’aquests Estatuts, sens perjudici de la
necessitat també que l’aprovin prèviament cadascun dels ens
Consorciats.
e. l’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, sis ‘escau.
f. l’acceptació de la delegació de competències d’altres administracions.
g. l’acceptació de l’adhesió de nous membres.
h. l’aprovació de la dissolució del Consorci.
i. les altres funcions que li corresponen perquè la llei exigeix un quòrum
especial per a la seua resolució.
j. Corresponen també al Consell Rector les altres facultats expressament
atribuïdes per aquests estatuts.
Article 11. El President/a del Consorci
1. Serà escollit pel Consell Rector, per acord d’almenys 2/3, entre un dels seus
membres.
2. El mandat tindrà una durada de 2 anys, establint-se un calendari de rotacions
que serà aprovat pel Consell Rector.
3. Presidirà les sessions del Consell Rector i de la Comissió Executiva, serà el
representant del Consorci –sense perjudici de les competències estatutàries
que corresponen al Director- i podrà comparèixer sense necessitat de poder
previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol
ordre i jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades,
físiques i jurídiques.
4. El President/a podrà conferir les delegacions que estimi pertinents en favor
d’algun dels membres de la Comissió Executiva o del Director del Consorci.
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Article 12. El Sots-President
1. Serà escollit pel Consell Rector, per acord de majoria simple, entre els seus
membres.
2. El membre designat no podrà ser representant de la mateixa corporació
municipal de qui ocupi la presidència.
3. La seua designació serà per un màxim de dos anys, establint-se un calendari
de rotacions que serà aprovat pel Consell Rector
4. Les seues funcions seran, en general, el suport a la tasca del President i la
seua substitució en cas d’absència d’aquest, sens perjudici de les que li
puguin delegar el Consell Rector, el President/a o la Comissió Executiva.
Article 13. Composició de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva estarà formada pel President/a, pel Sost-President/a,
pel Tresorer i pel Director del Consorci, que hi concorrerà amb veu però
sense vot.
2. Si així ho estima pertinent, el Consell Rector podrà nomenar fins a dos vocals
més d’entre els seus membres, que s’incorporaran a la Comissió Executiva.
Article 14. Calendari de sessions de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva es reunirà amb la periodicitat que es requereixi per tal de
tractar adequadament els assumptes de la seua competència. S’aplicaran a
aquest òrgan les normes de la legislació de règim local reguladores del règim de
sessions de la Junta de Govern Municipal en tot el que no s’oposin als presents
Estatuts.
Article 15. Competències de la Comissió Executiva
Corresponen a la Comissió Executiva totes les competències no expressament
atribuïdes per aquests Estatuts a cap altre òrgan. Especialment, l’exercici
d’accions administratives i judicials, la contractació i concertació de convenis de
cooperació i les atribuïdes per les normes del règim local a l’alcalde o el
president/a de les entitats locals, sense perjudici de les facultats atribuïdes per
aquests estatus al Director o les que se li deleguin.
Article 16. El Director
1. El Consell Rector nomenarà un Director.
2. Correspon al Director, a més de les funcions i competències que
específicament li encomanin o deleguin el President/a, el Consell Rector o la
Comissió Executiva,
a. fer complir les decisions dels òrgans de govern del Consorci i ordenar-ne,
si s’escau, la publicació.
b. dirigir el personal en tots els seus aspectes, llevat del seu nomenament,
acomiadament disciplinari o separació del servei.
c. dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o
desenvolupa el Consorci.
d. autoritzar despeses i adjudicar i formalitzar contractes, d’acord amb les
formalitats exigides per les normes administratives de contractació, fins a
un import màxim de 10.000 euros, sempre que no se superin les
dotacions pressupostàries de l’any en curs.
e. ordenar els pagaments.
f. preparar l’avantprojecte de pressupost del Consorci.
g. elaborar la memòria anual de gestió dels serveis.
Article 17. La Secretaria i la Intervenció
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1. Les tasques de Secretaria i Intervenció del Consorci les realitzarà el
Secretari-interventor de l’Ajuntament que acordi el Consell Rector, d’entre els
ajuntaments membres.
2. El càrrec de Tresorer recaurà sobre un membre del Consell Rector. En cas de
ser representant d’una corporació municipal, aquesta serà necessariament
diferent a la del membre que ostenti la presidència del Consorci.
3. El Consell Rector actuarà, quan així se li requereixi, en funcions de Comissió
de Comptes per tal de vetllar pel bon ús dels recursos del Consorci.
Article 18. Recursos
1. Els actes administratius del President/a, de la Comissió Executiva i del
Director, dictats en l’exercici de les facultats o competències atorgades per
aquests estatuts, posen fi a la via administrativa i seran susceptibles de
recurs contenciós administratiu, previ el recurs de reposició potestatiu.
2. Els actes administratius del President/a, de la Comissió Executiva i del
Director, dictats en l’exercici de les facultats o competències delegades seran
susceptibles de recurs administratiu ordinari davant la Consell Rector.
Article 19. Finançament del Consorci
La hisenda del Consorci estarà constituïda per:
a. els productes del seu patrimoni.
b. les taxes i preus públics que pugui establir i percebre per la prestació dels
seus serveis i activitats.
c. les adquisicions a títol lucratiu a favor seu.
d. les aportacions dels ens Consorciats, a què es refereix l’article següent.
e. els altres recursos que la legislació d’hisendes locals reconeix en favor de
les entitats supramunicipals.
Article 20. Aportacions dels ens consorciats
1. Els municipis integrants del Consorci es comprometen a aportar els fons de
cooperació supramunicipal a aquest Consorci.
2. La resta d’aportacions anuals obligatòries dels ens locals Consorciats
s’adoptaran per acord del Consell Rector.
3. Les aportacions obligatòries de les altres administracions i entitats privades
que s’adhereixin seran fixades per acord de la Consell Rector.
4. Les aportacions previstes als apartats 2 i 3 s’actualitzaran anualment, de
forma automàtica, amb efectes d’1 de gener, d’acord amb les variacions
experimentades durant l’any anterior per l’índex de preus al consum.
5. Les aportacions dels ens Consorciats es consideraran ingressos de dret
públic del Consorci a tots els efectes legals.

Article 21. El pressupost del Consorci
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la
normativa vigent sobre hisendes locals. El Director en prepararà l’avantprojecte,
basant-se en les aportacions determinades segons l’article anterior, i un cop
l’aprovi la Comissió Executiva, s’elevarà al Consell Rector perquè l’aprovi.
Article 22. Comptabilitat i contractació
1. El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la
comptabilitat pública local.
2. Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de
contractes de les administracions públiques, i la prestació de serveis públics
per part del Consorci s’atindrà a la normativa reguladora dels serveis públics
locals.
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Article 23. Patrimoni del Consorci
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens Consorciats conserven la
seua qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició que es
puguin reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les que
constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les
finalitats estatutàries del Consorci.
2. Els béns adquirits pel Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran
d’aplicació les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la
qualificació jurídica dels seus béns.
3. En cas de dissolució del Consorci, els béns adscrits als quals es refereix
l’apartat 1, un cop fets els tràmits corresponents, revertiran automàticament a
l’ens Consorciat que els va cedir. En el cas de béns adquirits pel Consorci
l’adquisició dels quals hagi estat finançada per aportacions extraordinàries
d’alguns ens o les entitats Consorciades, seran repartits i lliurats a aquests
en proporció a l’aportació extraordinària per a la seua adquisició.
4. En el cas de separació d’un ens o una entitat consorciada, i després dels
tràmits corresponents, els béns adscrits per aquesta al Consorci o adquirits
pel Consorci amb finançament total a càrrec de l’ens o entitat Consorciada,
revertiran automàticament al patrimoni de l’entitat que es separa. Pel que fa
als drets que pugui tenir sobre béns adquirits pel Consorci amb aportacions
extraordinàries d’ens o entitats Consorciades, quedaran diferits –llevat que hi
hagi un pacte en contra formalitzat en el moment de l’aportació- fins a la
dissolució del Consorci.
Aquest ajornament no causarà cap dret econòmic ni de cap altra mena en
favor de l’entitat que se separa.
Mentre no sigui efectiva la dissolució total del Consorci, l’ens o entitat que se
separi no tindrà cap dret, ni cap facultat sobre aquells béns, ni podrà limitar
per cap concepte les plenes facultats de disposició que el Consorci tingui
sobre aquells béns.
Article 24. Participació de tributs locals
1. Si, d’entre les actuacions futures del Consorci, s’escaigués la promoció de sòl
industrial, els imports que l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
pogués generar dins l’àmbit promocionat pel Consorci es consignaran de la
següent manera:
a. un 40% per a les despeses generals del Consorci.
b. un 10% per al municipi promotor de cada inversió.
c. el 50% restant, entre els municipis consorciats, a parts iguals.
2. Els imports provinents de l’Impost sobre Béns Immobles i el de
Construccions, Instal·lacions i Obres que es generin dins les promocions de
sòl del Consorci els recaptarà el municipi del terme municipal afectat, que
serà també el responsable del manteniment i conservació de l’actuació.
Article 25. Separació del Consorci
1. Cadascun dels ens Consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que li
faci arribar un preavís amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estigui al
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i
garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà el Consell
Rector per tal d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i
pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
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Article 26. Dissolució del Consorci
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a. pel compliment de la seua finalitat.
b. per l’acord unànime dels ens consorciats.
c. per la impossibilitat de continuar en funcionament.
d. per la separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci
esdevé inoperant.
e. per la transformació del Consorci en un altre ens.
2. La dissolució del Consorci requerirà l’acord del Consell Rector, adoptat amb
el vot favorable d’un mínim de les 2/3 parts dels membres, i la ratificació per
part dels òrgans competents dels ens Consorciats. En cas de no assolir-se
els acords esmentats, cada ens Consorciat conservarà el seu dret de
separació, d’acord amb l’article anterior.
3. L’acord del Consell Rector sobre la dissolució del Consorci especificarà la
forma de liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seues propietats i
instal·lacions a les administracions Consorciades, basant-se en allò que
disposa l’article 23 i en la ponderació dels criteris de preservació de l’interès
públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens
Consorciat al llarg de la vida del Consorci.

*************************************************
7.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS 2012
Antecedents:
Per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, s’ha preparat el
Programa de Festes Majors 2012.
Correspon a aquest Ple l’aprovació de l’esmentat Programa de Festes.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- APROVAR el Programa de les Festes Majors de Flix 2012.
Segon.- DONAR la màxima difusió i publicitat al mateix.
El Sr. Ramon Sabaté procedeix a explicar detalladament el programa de festes,
tant pel que fa a actes religiosos com els organitzats per l’Ajuntament.
El Sr. Josep Antoni Guiu assenyala que troben a faltar el pressupost detallat de
festes i pregunta si les revetlles de la Unió Social estan incloses al pressupost.
El Sr. Sabaté respon que el que s’aprova avui és el programa de festes, no així el
pressupost, que ja està aprovat i que és aproximadament de 100.000 euros.
Respecte a les revetlles de la Unió Social explica que és ella la que contracta les
orquestres. Tenen el seu propi pressupost, revetlles i hi ha signat un conveni de
col·laboració entre la Unió Social i l’Ajuntament.
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El Sr. Guiu afirma que normalment s’acostumava a detallar el pressupost de les
festes al mateix acord d’aprovació del programa i que ara únicament hi ha una
remissió al pressupost de la Corporació. Sosté que amb aquesta dada no poden
conèixer el resultat final del pressupost i no veuen quin és l’impediment per a
mostrar el pressupost de les festes. A més afegeix que el resultat dels darrers anys
no dóna confiança de cara al present exercici.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 8 VOTS
A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 EN CONTRA (GRUP CIU), QUE CONFORMEN EL
TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
8.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE FLIX PER ALS ANYS 2012-2015
Antecedents:
Davant la necessitat de revisar el Pla Local de Joventut de Flix, s’ha procedit a la
actualització del pla ja existent.
Per tot l’anterior es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD,
PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Joventut per als anys 2012 – 2015.
SEGON.- Aprovar la memòria descriptiva del Pla.
TERCER.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester, a l’Il·lm. Sr.
Alcalde-President per la realització de quants actes siguin necessaris per a
l’efectivitat del present acord.
QUART.- Traslladar aquest acord a la Secretaria General de Joventut, als efectes
oportuns.
La Sra. Rita Costa explica que es tracta d’una revisió del pla de joventut ja existent,
adaptat a la nova situació actual. Es tracta d’un pla coordinat amb regidories de
festes, cultura i esports.
La Sra. Montserrat Forcades aprofita l’ocasió per a felicitar a la regidora de
joventut i als voluntaris per l’èxit del programa “Tria’t l’estiu.”
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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9.- APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ D’UN NOU MEMBRE DEL COMITÉ
D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE TITULAT PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL PER
L’ÀREA DE LA COLÒNIA FÀBRICA I LES CASETES-COMELLARETS
Antecedents:
Per acord de Ple de data 24 de gener de 2012 es va procedir a ratificar a
les persones proposades per la Junta de Govern de l’Ajuntament per a
formar part del Comitè d’avaluació i seguiment de la Llei de Barris.
Un dels membres designats com a representant d’entitats veïnals va ser el
Sr. Marc Fargas Mas, en representació de l’empresa Ercros.
Atès que el Sr. Marc Fargas Mas ja no ostenta el càrrec de director de la
fàbrica d’Ercros de Flix es fa necessari designar un nou representant de
l’empresa.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- NOMENAR com a membre del Comitè d’avaluació i seguiment de
la Llei de Barris, en la seva qualitat de representant d’entitats veïnals i en
concret d’Ercros, el director de la fàbrica d’Ercros de Flix.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la persona designada així com al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut.
*************************************************
11.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa que el dia 30 de juliol es signarà el conveni per al
finançament de la llei de barris amb Ercros a Barcelona.
*************************************************
12.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Sergi Fernandez formula dos precs i una pregunta:
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1) Demana que les bandes reductores de velocitat instal·lades a alguns indrets del
municipi s’instal·lin d’acord amb la normativa tècnica que les regula per tal
d’evitar problemes de responsabilitat patrimonial.
2) Sol·licita informació en relació a l’episodi del dia 19 d’abril, quan es van
detectar valors anormals en l’aigua de subministrament a la població, els controls
que s’han fet i altres actuacions.
3) Tal i com es va fer fa un any torna a preguntar sobre l’estat del contracte del
bar del pavelló, si s’ha demanat al responsable que faciliti el contracte, si disposa
d’ell o no i, si s’escau, que es procedeixi a la seva revisió.
La Sra. Montserrat Forcades formula un prec i dos preguntes:
1) Manifesta que estan satisfets amb la creació del consorci de la Ribera Nord
però prega que es reconsideri l’adhesió a la MADE.
2) Pregunta sobre la supervisió de les feines de reparació de la barca, qui l’ha feta
i la seva titulació i quin és l’estat actual de l’actuació.
3) Pregunta sobre com s’està desenvolupant l’obra de remodelació del parquet
del pavelló.
Finalment el Sr. Josep Antoni Guiu formula dos precs:
1) Sol·licita que les actes de les Juntes de Govern li siguin facilitades dins del
termini que determina el ROM (un mes).
2) Sol·licita la creació d’una comissió paritària que estudiï el ROM a efectes de
procedir a la seva actualització i correcció d’errors, ja que el seu grup no va
participar en la seva elaboració.
Pel que respecta al prec sobre les bandes reductores de velocitat instal·lades el Sr.
Alcalde respon que algunes de les precisions que realitza el Sr. Fernandez ja s’han
detectat i de la resta es prendrà nota. Assenyala que les bandes han de complir la
seva finalitat i comprovar que donen resultat. En el seu cas, més endavant, es
farien repujats a la calçada.
Sobre l’episodi del dia 19 d’abril en el que es van detectar anomalies al
subministrament d’aigua de boca, el Sr. Alcalde manifesta que es va comunicar
aquest fet a Sanitat i es va procedir a realitzar els anàlisis pertinents. Si desitgen
més informació al respecte ja se’ls hi facilitarà.
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En relació amb el contracte del bar del pavelló el Sr. Alcalde afirma que recullen
les seves demandes i les respondran.
En relació amb la petició de adhesió a la MADE el Sr. Alcalde exposa que per part
de l’equip de govern no hi ha res més per afegir. El Sr. Francesc Barbero afegeix
que després del Ple anterior l’assumpte està damunt de la taula de la MADE.
En relació amb la barca la Sra. Josefina Carranza respon que la supervisió l’ha
realitzada un calafat del Maresme, que va manifestar que la reparació s’està
realitzant correctament. Sobre l’estat de l’actuació, afirma que l’obra no està
acabada ja que han sortit molts més desperfectes dels que estaven projectats.
Considera que la feina s’ha de fer bé per tal de no repetir errors passats.
Tanmateix la contrapartida és que la barca no estarà llesta per a festes majors.
En relació amb el canvi del parquet del pavelló el Sr. Alcalde respon que no va
com hauria d’anar. Els Serveis Tècnics Municipals van detectar en data 12 de juliol
una anomalia en relació amb el material utilitzat per a instal·lar el parquet, que no
s’ajusta al projecte. El dia 12 es va demanar al responsable de l’empresa
contractista que facilités unes fitxes de qualitat on s’acredités que al material que
s’ha utilitzat reuneix unes condicions semblants a les del material que consta al
projecte. En data d’avui s’han rebut les fitxes on efectivament es demostra que el
material no és de les característiques fixades al projecte. S’ha comunicat aquesta
circumstància als serveis tècnics per tal de que durant la present setmana
plantegen una solució al problema.
En relació amb les peticions del Sr. Guiu el Sr. Alcalde es compromet a que les
actes siguin facilitades amb una antelació inferior a un mes, com determina el
ROM. D’altra banda afirma que la voluntat de l’equip de govern és que el ROM hi
sigui de tots i que, per tant, no hi ha inconvenient en parlar sobre el mateix.
*************************************************
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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