AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 10/2012 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 12 DE DESEMBRE 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
10/2012
12 DE DESEMBRE DE 2012
Decret d’Alcaldia núm.: 148/2012, de 7 de
desembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
20:15 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. Presa de possessió del Sr. Josep Pérez Giral com a regidor de
l’Ajuntament de Flix
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Despatx oficial.
4. Aprovació provisional de la modificació de crèdit núm.: 5/2012 en la
modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris a finançar
amb nous o majors ingressos i baixes d’altres partides del
pressupost.
5. Aprovació de la declaració de no disponibilitat de crèdits com a
conseqüència de l’obligació d’immobilitzar i afectar els crèdits
corresponents a la paga extraordinària de Nadal per a l’exercici
2012.
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6. Aprovació inicial, si s’escau, de modificacions al Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Flix.
7. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Flix en matèria d’usos.
8. Acord de proposta de nomenament del jutge de pau i del seu
substitut.
9. Aprovació de la sol·licitud de subvenció del FEDER per a finançar la
construcció d’un centre d’interpretació de l’oli al Molí d’Oriol.
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.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOSEP PÉREZ GIRAL COM A REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX
Vist que en data 4 de desembre de 2012 ha tingut entrada a l’Ajuntament la
credencial expedida pel president de la Junta Electoral Central, de designació com
a regidor de l’Ajuntament de Flix, del Sr. Josep Pérez Giral, per estar inclòs en la
llista de candidats presentada per PSC-PM, a les eleccions locals de 22 de maig de
2011, en substitució, per renúncia, del Sr. Ramon Sabaté Arqué.
Tot seguit, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en el moment de la
presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, el
candidat electe haurà de jurar o prometre acatament a la constitució segons la
formula establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
El Sr. Josep Pérez Giral formula la promesa de compliment del càrrec, amb la
següent formula: “Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l’Ajuntament de Flix amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes
fonamentals de l’Estat.”
Un cop promès el càrrec el Sr. Pérez se situa al seu lloc com a regidor, el
Sr. Alcalde el felicita per la seva incorporació i es procedeix a continuar la
sessió.
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2.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a aprovació la següent acta de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 2 de d’octubre 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).
*************************************************
3.- DESPATX OFICIAL
3.1- RELACIÓ DE DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 124/2012, de 2 d’octubre de
2012, al 148/2012, de 7 de desembre de 2012:
Decret
124/2012
125/2012
126/2012
127/2012

Data
02/10/12
02/10/12
02/10/12
08/10/12

128/2012
129/2012

08/10/12
11/10/12

130/2012
131/2012
132/2012
133/2012
134/2012

15/10/12
22/10/12
29/10/12
02/11/12
07/11/12

135/2012

08/11/12

136/2012
137/2012

12/11/12
13/11/12

138/2012

13/11/12
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Referència
Acord pagament subvenció Moto Club
Correcció errada material Junta de 12 de juny de 2012
Delegació de funcions en el Tercer Tinent d’Alcalde
Aprovació definitiva projecte: “Projecte bàsic i
d’execució de Restauració del Castell Nou de Flix. Fase
II”
Decret convocatòria Junta de 9 d'octubre de 2012
Sol·licitud subvenció Consell Comarcal per a l’Escola
Municipal de Música
Convocatòria Junta de Govern de 16 d’octubre de 2012
Convocatòria Junta de Govern 33/2012
Convocatòria Junta de Govern 30 d'octubre de 2012
Contractació laboral dos empleats brigada
Aprovació certificació obra i preus contradictoris obra:
“Millora energètica i d’instal·lacions d’enllumenat
públic. Fase 1-B”
Sol·licitud subvenció Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als
barris”
Convocatòria Junta de Govern de 13 de novembre de 2012
Convocatòria sessió extraordinària i urgent Ple del dia
15/11/12
Correcció acord Junta de Govern de 14 d’agost de 2012
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139/2012
140/2012
141/2012

13/11/12
13/11/12
19/11/12

142/2012

19/11/12

143/2012

19/11/12

144/2012
145/2012
146/2012

21/11/12
26/11/12
30/11/12

147/2012
148/2012

30/11/12
7/12/12

Correcció acord Junta de Govern de 9 d’octubre
Acord pagament subvenció al Club Tennis Flix
Aplanament de l’Ajuntament en diversos procediments
judicials
Anul·lació diferents rebuts de subministrament d’aigua,
taxes i preus públics.
Inici expedient de declaració de no disponibilitat de crèdits
corresponents a la Paga Extra de Nadal
Convocatòria Junta de Govern de 22 de novembre de 2012
Convocatòria Junta de Govern de 27 de novembre de 2012.
Inici expedient suplement de crèdit i crèdit extraordinari majors
ingressos i transferència crèdits.
Convocatòria Junta de Govern de 4 de desembre de 2012
Convocatòria sessió ordinària Ple de data 12 de desembre

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.:
5/2012 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE
CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER NOUS O MAJORS INGRESSOS
DEL PRESSUPOST I BAIXES D’ALTRES PARTIDES DEL PRESSUPOST.
Antecedents:
1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2.- Aquests suplement de partides per una part, i 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.
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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. 5/2012, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat per nous o majors ingressos del pressupost i baixes d’altres partides 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.
El Sr. Delfí Castellví, regidor d’Hisenda, explica detalladament l’expedient de
modificació que se sotmet a aprovació.
La Sra. Montserrat Forcades pregunta quins són els carrers que està previst
pavimentar d’acord amb la nova partida creada amb aquesta finalitat.
El Sr. Castellví respon que disposen d’un dossier amb una sèries de prioritats però
encara no s’ha concretat quin serà l’ordre d’actuació dels diferents carrers
previstos.
El Sr. Josep Antoni Guiu, en relació amb l’explicació donada pel Sr. Castellví sobre
la partida de festes, celebra que la despesa s’hagi ajustat al realment
pressupostat, però creu que s’està destacant la normalitat, que hauria de ser
l’habitual i no com havia passat en exercicis passats.
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.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 5/2012. Pressupost Ajuntament 2012
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
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PARTIDA
132.1210002
325.1300002
491.1300003
241.1310003
342.2100001
171.2100004
454.2100008
920.2120001
168.2120005
920.2120007
172.2120010
342.2130001
442.2130004
134.2140001
491.2200106
132.2210300
321.2210303
168.2210306
321.2210307
150.2210401
920.2220000
491.2220004
491.2220101
920.2240000
491.2260105
920.2260107
134.2260800
330.2260901
338.2260902
432.2269903
162.2270000
172.2270001
920.2270002
321.2270003
491.2270005
www.flix.cat
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DENOMINACIÓ
Retribucions complementàries
guàrdies
Personal fix Escola de música
Personal fix de Comunicació
Pla Ocupació Local
Instal·lacions esportives
Parcs i jardins i zones de lleure
Manteniment de camins
Edifici Ajuntament
Casal St. Jordi
Altres edificis municipals
Manteniment Sebes
Maquinària
i
instal·lacions
piscines
Barca
Vehicles protecció civil
Material
tècnic
mitjans
comunicació
Combustible guàrdies
Combustible calefacció escoles
Combustible casal St. Jordi
Combustible calefacció Escola
Bressol
Vestuari brigada municipal
Telèfons edificis municipals
Telèfons
mitjans
de
comunicació
Despeses
postals
mitjans
comunicació
Despeses protocol·làries
Despeses
diverses
mitjans
comunicació
Despeses diverses
Protecció civil
Cultura
Festes Majors
Turisme
Consell, recollida escombraries
Servei de contenidors
Neteja edificis municipals
Servei neteja Escola Bressol
Neteja dependències mitjans

IMPORT
7.000,00
800,00
1.200,00
1.120,00
18.000,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
3.000,00
3.500,00
2.000,00
8.000,00
500,00
1.500,00
200,00
500,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
600,00
600,00
1.500,00
1.000,00
4.500,00
1.000,00
3.500,00
3.130,00
2.005,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
1.050,00
100,00
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491.2270604
920.2279901
920.2279903
912.2300000
325.2302001
934.3410000
433.4790000
230.4800000
920.4800003
432.4800010
179.4800007
165.6090000
920.6190008
321.6320005
442.6340000
011.9130000

comunicació
Manteniment
tècnic
mitjans
comunicació
Manteniment ascensors
Manteniment software
Dietes càrrecs electes
Dietes personal Escola de
Música
Despeses
formalització
i
interessos avals
Promoció econòmica
Benestar i serveis socials
Quota AMAC
Turisme Carta europea
Conveni Institut Ornitologia
Enllumenat fase 1B
Remodelació plaça la Pau
Condicionament pati escoles
Reparació barca
Amortitzacions préstecs
TOTAL

2.274,00
2.000,00
3.922,24
2.000,00
300,00
12.653,37
1.178,00
9.000,00
6.175,00
200,00
173.394,29

Personal Llei de Barris
Despeses diverses llei de barris
Pavimentació diversos carrers
Contenidors soterrats
Aire condicionat Escola Bressol
Equip videovigilància
Lector i llaç gos
Cuina menjador escoles
Quadre elèctric mercat

34.000,00
9.912,78
47.656,16
4.155,93
2.129,46
2.022,00
649,00
2.845,56
16.500,00

500,00
4.086,68
600,00
2.000,00
100,00
100,00

2/ Crèdits extraordinaris:
151.1310004
151.2260108
151.6110013
162.6190010
321.6220011
132.6230012
170.6230013
321.6230014
165.6230015
TOTAL

119.870,89

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDA
462000
465001

DENOMINACIÓ
Ajuntament de Riba-Roja carta europea
Subvenció Consell Comarcal camins
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2.000,00
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TOTAL

9.330,86

2/ Anullacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
PARTIDA
920.1210001
321.1300001
920.1310000
211.1600000
165.2100006
166.2100007
155.2100009
134.2120009
440.2140003
491.2200105
920.2210000
325.2260103
920.2260701
337.2260904
431.2269904
442.2279902
912.2330000
011.3100000
011.3100001
151.6190005
342.6190009

DENOMINACIÓ
IMPORT
Retribucions complementàries
3.000,00
Personal fix E. Bressol
5.000,00
Personal laboral temporal
6.120,00
Seguretat Social
30.000,00
Enllumenat públic
9.000,00
Enllumenat ornamental
2.000,00
Semàfors
1.500,00
Arranjament parc de bombers
1.000,00
Material transport autobús
8.000,00
Impressió revista
3.000,00
Consum energia elèctrica
50.000,00
Intercanvis i activitats Escola de
3.000,00
música
Despeses notaria
10.000,00
Activitats lúdiques
4.900,00
Incentius al comerç
2.025,00
Servei de barca
17.000,00
Assistències òrgans col·legiats
4.400,00
Interessos préstecs
5.500,00
Interessos pòlisses
1.800,00
Llei de barris
43.912,78
Arranjament zona poliesportiu
72.776,54
TOTAL
283.934,32

RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
CAPITOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

INICIAL
MODIFICACIONS
DEFINITIU
1.361.100,00
0,00
1.361.100,00
75.000,00
0,00
75.000,00
853.600,00
0,00
853.600,00
1.735.178,42
9.330,86
1.744.509,28
50.250,00
0,00
50.250,00
0,00
0,00
0,00
854.802,52
0,00
854.802,52
216.361,87
0,00
216.361,87
0,00
0,00
0,00
5.146.292,81
9.330,86
5.155.623,67
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DESPESES
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

INICIAL
AUGMENTS
DISMINUCIONS
DEFINITIU
1.691.200,00
44.120,00
44.120,00
1.691.200,00
1.748.334,14
133.384,46
115.825,00
1.765.893,60
45.150,00
100,00
7.300,00
37.950,00
156.910,00
10.496,24
0,00
167.406,24
1.286.698,67
104.964,48
116.689,32
1.274.973,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.000,00
200,00
0,00
218.200,00
5.146.292,81
293.265,18
283.934,32
5.155.623,67

*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS
COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'OBLIGACIÓ D'IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS
CRÈDITS CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL PER A
L'EXERCICI 2012
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm.: 143/2012, de 19 de novembre, s’inicia
l’expedient de declaració d’un crèdit com no disponible.
2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei
2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza la
totalitat del saldo del crèdit de les partides del capítol I destinades a
retribucions del personal , per l’import corresponent a la paga extra de
Nadal per a l’exercici 2012, que ascendeix a un total de 80.652,16 euros,
amb el següent detall:
Partida
132.1200002

Descripció
Retribucions bàsiques guàrdies

132.1210002

Retribucions complementàries guàrdies

6.955,86

151.1310004

Personal llei de barris

2.500,00

321.1300001

Personal Escola-Bressol

5.946,28

325.1300002

Personal Escola de Música

9.992,61
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Euros
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491.1300003

Personal Comunicació

4.145,92

920.1200001

Retribucions bàsiques funcionaris

7.747,15

920.1210001

Retribucions complementàries funcionaris

10.568,42

920.1300000

Personal laboral fix

22.945,40

920.1310000

Personal laboral temporal

5.930,83
TOTAL

80.652,16

3. El secretari interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012.
Per tant es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les
partides del capítol I destinades a retribucions del personal per l’import
corresponent a la paga extra de Nadal de l’exercici 2012, que ascendeix a
80.652,16 euros, quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i
abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos.
2n.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
El Sr. Delfí Castellví explica els detalls de l’expedient.
El Sr. Alcalde explica que el present acord prové d’una decisió imposada pel
Govern de l’Estat, que no té en compte la situació econòmica dels Ajuntaments, ja
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que en el cas de la nostra Corporació no hauria problema per fer el pagament de
les pagues als treballadors. A més informa que l’Ajuntament està obligat a
remetre a la Subdelegació del Govern l’acord adoptat.
La Sra. Montserrat Forcades explica que el seu grup no votarà en contra al tractarse d’un acord que no és voluntat de l’Ajuntament, però s’abstindran perquè no
accepten que una altra Administració imposi aquest tipus de decisions.
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.
*************************************************
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIONS AL REGLAMENT
ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
Antecedents:
Atès que 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
Catalunya reconeixen, entre d’altres, la potestat d’autoorganització dels
ens locals.
Atès que aquesta potestat d’autoorganització implica, entre d’altres
aspectes, la possibilitat d’aprovar un Reglament Orgànic Municipal.
Atès que per acord de Ple de data 31 de gener de 2012 es va aprovar
inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Flix i que,
un cop finalitzat el termini d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, aquest va esdevenir aprovat definitivament.
Vist que s’ha presentat una proposta de modificacions al text actualment
vigent.
Vist que l’article 22.2.d) de la Llei de Bases de Règim Local atribueix al Ple
l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal i de les seves modificacions.
Fonaments legals:
-Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local.
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-Articles 8.1.a) i 178 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.
-Article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
-Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT les modificacions al Reglament Orgànic
Municipal, que figuren com annex al present acord.
SEGON.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord anterior,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al BOPT, DOGC, diari de
comunicació d’àmbit provincial, tauler d’anuncis de la corporació, i, pàgina
web de l’Ajuntament de Flix, (www.flix.cat), pel termini mínim de trenta
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i de suggeriments.
TERCER.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva el
Reglament, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments a
l’aprovació inicial.
QUART.- FACULTAR l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes
precisos per l’efectivitat dels presents acords i, en especial, aquell pel qual
es declari formalment l’aprovació definitiva del Reglament per absència
d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquest acord.
El Sr. Alcalde explica que la modificació respon a una iniciativa del grup
CiU i explica les modificacions.
La Sra. Montserrat Forcades felicita a l’equip de govern per haver donat
suport a la proposta de modificació i, en particular, pel que respecta a la
presentació de mocions, ja que la regulació anterior perjudicava els
interessos dels seus votants, al no poder desenvolupar amb garanties la
seva tasca.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
1.- Modificacions de l’article 10 del ROM:
-Es modifica l’apartat 3r, que queda redactat de la següent forma:
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3. En els altres casos, la sol·licitud d 'informació s'entén com a
acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució
denegatòria en el termini de quatre dies hàbils a comptar des de la
data de presentació. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s’ha
de raonar, i només es pot fonamentar en els supòsits següents:
a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui
vulnerar el dret a l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia
imatge.
b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació
general sobre secrets oficials o per secret sumarial.
-Es modifica l’apartat 5è, que queda redactat de la següent forma:
5. Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat
de la informació a què tenen accés per raó del seu càrrec si el fet
de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l’ens local o de
tercers.
2.- Modificació de l’article 30 del ROM:
-Es modifica l’apartat 1r, que queda redactat de la següent forma:
1.Les mocions hauran de ser presentades al Registre general de la
corporació abans de la convocatòria del Ple perquè es puguin
incloure en l'Ordre del dia corresponent. Si la proposta es presenta
després, només es pot procedir al debat i a la votació mitjançant
acord previ del Ple en què se n’apreciï la urgència, adoptat per
majoria absoluta.
3.- Modificació de l’article 40 del ROM:
-Es modifica l’apartat 6è, que queda redactat de la següent forma:
6.En tots els supòsits anteriors, si s'aprova l'esmena, sigui aquesta
total, parcial o d’addició, el presentant de la moció podrà
reclamar que es votin com a propostes d’acord independents
tant el text inicial com el text esmenat.
*************************************************
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA EN MATÈRIA D’USOS
Atès que en data 25 de setembre de 2012, mitjançant Provisió
www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

d’Alcaldia, es va acordar la iniciació del procediment de modificació del
Pla General d’Ordenació Urbana de Flix i es va encarregar l’elaboració i
redacció del projecte de modificació als Serveis Tècnics Municipals.
Atès que en novembre de 2012, es va rebre el Projecte de
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Flix
Atès l’Informe de Secretaria de data 28 de setembre de 2012 i de
conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana de Flix en els termes que consten en l’expedient.
SEGON. Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al diari El Punt. Durant
aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui
examinar perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients.
TERCER. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions de quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. La
durada de la suspensió és d’un any. Aquesta suspensió es publicarà conjuntament
amb l’aprovació inicial.
QUART. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els
informes que siguin procedents, els quals s’han d’emetre en el termini d’un mes,
llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
CINQUÈ. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació
pública, als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest
Municipi.
SISÈ. Efectuar les consultes que siguin procedents a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat, de conformitat amb allò que s’estableix
en el document de referència.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

*************************************************
8.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU I DEL SEU SUBSTITUT
Tenint present el fet de que en data 30 de juliol de 2012 va tenir entrada en
el registre d’aquest Ajuntament escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sobre el pròxim fi del termini de nomenament
dels actuals jutges de pau i la necessitat els tràmits corresponents per a la
proposta dels nous nomenaments, d’acord amb allò que disposen l’article 101.1
de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i els articles 4 i 5 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Atès que al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.: 241 ,
amb data 18 d’octubre de 2012, es va publicar l’Edicte del Sr. Alcalde de
l’Ajuntament de Flix, mitjançant el qual s’obria un termini de quinze dies
hàbils per tal que les persones interessades i que reunien les condicions
legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut (article
5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per escrit dirigit
a l’Alcaldia, segons acredita el certificat de Secretaria.
Atès que hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció.
Els candidats a la plaça, per ordre de presentació de les sol·licituds, són
els següents:
1. D. Eugenio Fernando Albiac Guiu, per al càrrec de Jutge de Pau.
2. D. Joan Viñado i Pujol, que manifesta la seva voluntat de
continuar amb el càrrec de Jutge de Pau substitut.
Els candidats declaren en els seus escrits que no concorren en cap
causa d’incapacitat i d’incompatibilitat.
Ateses les sol·licituds presentades dins del termini, conforme als
articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau,
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
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PRIMER. Nomenar a D. Eugenio Fernando Albiac Guiu, amb DNI
núm.: 17681109C, domiciliat a Flix, de professió jubilat, com a Jutge de Pau
titular i a D. Joan Viñado Pujol, amb DNI núm.: 77884761E , domiciliat a
Flix, com a Jutge de Pau substitut.
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera
Instància i Instrucció del Partit Judicial qui ho elevarà a la Sala de Govern
corresponent (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau).
El Sr. Alcalde explica el motiu que ha donat lloc a la tramitació de
l’expedient, que és la finalització del mandat dels actuals jutge de pau
titular i substitut.
La Sra. Montserrat Forcades felicita a les persones escollides ja que pensen
que podran fer una bona tasca plena d’encerts.
El Sr. Josep Antoni Guiu felicita al nou jutge de pau i proposa que s’enviï
una carta d’agraïment a l’anterior jutge de pau.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
9.- 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/320/2012, de 18 d’octubre, 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.
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.
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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/320/2012.
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 2012, 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. Josefina Carranza, regidora de patrimoni, explica la subvenció, que
suposaria un finançament del 50% del total projectat de l’actuació,
aproximadament 290.000 euros.
La Sra. Montserrat Forcades manifesta que estan satisfets de que es continuï
insistint en obtenir una subvenció per al molí, ja que entenen que és una actuació
que pot potenciar econòmicament al municipi.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut.
*************************************************
11.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels temes següents:
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1) Arran del nomenament del nou regidor s’aprovarà un decret modificant
el cartipàs municipal. El Sr. Josep Pérez assumirà les regidories de
governació, brigada i festes i tradicions; el Sr. Delfí Castellví assumeix
l’enllumenat; i el Sr. Francesc Barbero assumeix parcs i jardins. D’altra
banda, via decret, el Sr. Barbero serà nomenat 3r tinent d’Alcalde i
membre de la Junta de Govern.
2) L’Ajuntament tenia oberts 62 procediments sobre el parc solar i les
primeres sentències han estimat les pretensions de les empreses. Vistes
aquestes s’ha optat per l’aplanament en la resta de procediments que
resten per notificar per tal d’aconseguir una reducció dels costos
processals. Des de l’equip de govern es va fer tot el possible per a intentar
un cobrament que finalment judicialment s’ha denegat. D’altra banda si
algunes liquidacions van prescriure no va ser per la inactivitat de
l’Ajuntament.
3) Sobre les obres del parquet del pavelló exposa que és la primera ocasió
que s’ha trobat amb una resolució d’un contracte. Com a conseqüència de
la contractació de dues empreses per finalitzar l’obra finalment el cost ha
estat inferior al adjudicat, quantia a la que s’ha de restar l’import de la
fiança confiscada a l’empresa “Decoresport”. Per tot l’indicat no admet
que la mala gestió de l’empresa inicialment adjudicatària s’imputi a
l’Ajuntament.
El Sr. Josep Antoni Guiu, en relació amb les sentències del parc solar,
manifesta que volen saber els motius pels quals s’ha rebutjat judicialment
i d’una lectura més acurada d’aquelles intentaran esbrinar els motius.
Sobre el tema del pavelló no creuen que hagi estat una bona gestió
perquè sent sabedors dels problemes existents no es va actuar abans.
El Sr. Raül Sabaté, regidor d’esports, manifesta que els serveis tècnics
municipals els van comunicar les irregularitats en el muntatge del parquet
i davant la gravetat del tema la decisió final de canviar la tarima muntada
es pren després de diversos dies de reflexió. Durant aquestos dies, tot i
que l’empresa estava al corrent del que estava passant, aquesta va
continuar amb l’obra.
El Sr. Guiu insisteix en que no accepta que es digui que la instal·lació del
nou parquet ha tingut una bona gestió. Considera que només detectar el
problema els serveis tècnics, el regidor competent o l’Alcalde haurien
d’haver fet aturar l’obra. Al final l’obra ha acabat com ha acabat però no
considera que la gestió hagi estat la correcta.
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El Sr. Alcalde manifesta que hi ha l’acta d’execució de les obres on queda
clar com ha estat la gestió. Considera que posar ombres sobre la gestió del
pavelló no és adequat i que el resultat final ha estat el correcte.
El Sr. Guiu respon que cadascú té la seva opinió sobre el tema i que la gent
coneix els fets.
Finalment el Sr. Alcalde diu que si no s’hagués optat per la resolució del
contracte i hagueren esperat a imposar les pertinents penalitzacions a dia
d’avui el pavelló encara no estaria llest.
*************************************************
12.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Montserrat Forcades comença el torn de precs i preguntes amb un
prec, manifesta que les actes de les juntes de govern continuen rebent-les
amb un termini superior a un mes i que un cop es reben, aquestes
s’acumulen i és difícil estar al dia.
El Sr. Alcalde manifesta que no hi ha cap problema amb les actes però
s’esforçaran per complir escrupolosament el mes previst al reglament.
El Sr. Guiu pregunta sobre les subvencions del PENTA, ja que no els hi
consta que l’Ajuntament les hagi demanat.
El Sr. Francesc Barbero explica que la subvenció no s’ha demanat perquè
aquesta es rotatòria. La darrera subvenció del PENTA concedida a
l’Ajuntament de Flix ho va ser al 2010 i executada al 2011. Per tant,
atenent a les bases de la convocatòria fins l’any vinent no hi ha opcions de
resultar beneficiari de la subvenció i per això no hi ha prevista
pressupostàriament cap obra.
El Sr. Guiu respon que llegint les bases de la subvenció no es diu que
aquesta s’hagi de destinar necessàriament a carreteres.
El Sr. Barbero respon que és una novetat d’aquesta convocatòria el fet de
que no s’hagi de destinar la subvenció necessàriament a infraestructures
però el sistema rotatori fa que no sigui viable obtenir igualment la
subvenció actualment.
El Sr. Guiu insisteix en la seva postura sobre la possibilitat de demanar la
subvenció i pregunta si l’Ajuntament disposa de PAMEN aprovat i si està
actualitzat.
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El Sr. Barbero respon que el PAMEN està en vigor i en procés
d’actualització.
La Sra. Montserrat Forcades pregunta sobre l’estat de la reparació de la
barca.
El Sr. Alcalde respon que els hi agradaria que la barca ja hi fos operativa.
Explica que el termini d’execució no s’ha complit tot i que és cert que
s’han fet més actuacions de les previstes però aquest fet tampoc justifica
la demora excessiva. No es troben en condicions de donar una data per a
la finalització de la barca, tot i que d’una darrera reunió amb el
contractista i la regidora competent se’ls hi va comunicar que estaria
acabada a final d’any.
*************************************************
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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