AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 6/2013 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 2 DE MAIG DE 2013
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
Extraordinària i urgent
6/2013
2 DE MAIG DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 50/2013, de 30 d’abril
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:00 hores
18:25 hores

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

Ordre del dia:
1.- Ratificació de la necessitat de la urgència.
2.- Donar compte en relació a nomenaments i delegacions efectuades per
l’Alcaldia-Presidència.
3.- Proposta de fixació de la periodicitat de les sessions plenàries de
l’Ajuntament de Flix.
4.- Proposta de creació de diversos òrgans col·legiats complementaris.
5.- Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions i
l’establiment de convenis amb entitats esportives, clubs esportius i seccions esportives
d’aquests, públics o privats, per al foment de l’esport en qualsevol de les seves vessants.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
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*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA
L’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals disposa que en el cas que es convoqui una sessió
extraordinària de caràcter urgent s’haurà d’incloure com a primer punt de
l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no
resulta apreciada pel Ple, s’aixecarà acte seguit la sessió.
El Sr. Alcalde explica que la necessitat de que l’Ajuntament comenci a funcionar el
més aviat possible arran de l’acord pel qual el grup municipal CiU s’incorpora a
l’equip de govern, motiva la necessitat de celebrar de forma urgent la present
sessió plenària. Per tant, vist l’establert en els articles 97 i 98 a) i b) del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Flix, aprova per UNANIMITAT dels
seus membres, 11 vots, l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
ÚNIC.- RATIFICAR la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió.
*************************************************
2.- DONAR COMPTE EN RELACIÓ A NOMENAMENTS I DELEGACIONS
EFECTUADES PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
1.- Decret d’Alcaldia núm.: 50/2013, de 30 d’abril, d’aprovació de modificació
del cartipàs municipal i de delegació de competències en els regidors de l’Ajuntament
de Flix
Antecedents:
1.- El dia 11 de juny de 2011, després de les eleccions municipals del dia 22 de
maig de 2011, es va constituir l’Ajuntament de Flix.
2.- En virtut de Decret número 74 de data 17 de juny de 2011, l’Alcalde de
l’Ajuntament de Flix va procedir a delegar l’exercici de les atribucions que no tenen el
caràcter d’indelegables, en la Junta de Govern, en els Tinents d’Alcalde i en els regidors.
3.- En virtut de Decret d’Alcaldia 152/2012, de 13 de desembre, es va modificar el
cartipàs municipal a causa de l’entrada d’un nou regidor al consistori i a l’equip de
govern.
4.- Atesa la incorporació del grup municipal CiU a l’equip de govern de
l’Ajuntament de Flix.
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Fonaments de Dret:
1.- L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeixen la potestat
d’autoorganització que correspon als municipis.
2.- Del contingut de l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se’n
desprèn que l’Alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la
Junta de Govern, en els Tinent d’Alcalde, o en la resta de regidors.
3.- Els articles 114 a 118 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
fixen el règim aplicable a les delegacions entre òrgans necessaris.
En conseqüència, i, en ús de les atribucions que em confereix la legislació de
règim local, RESOLC,
PRIMER.- L’Ajuntament de Flix, s’organitza política i funcionalment en regidories,
que es defineixen en funció d’àmbits concrets d’actuació tant a nivell intern com extern i
que agrupen i coordinen els diferents títols competencials dels quals és titular
l’Ajuntament, en virtut de la legislació de règim local i de la legislació sectorial, amb la
finalitat de garantir el necessari impuls unitari i coordinació de l’acció de govern.
SEGON.- Amb la finalitat d’adequar les regidories a la incorporació del grup
municipal de CiU a l’equip de govern, s’ha remodelat la distribució de funcions entre
algunes de les Regidories.
TERCER.- Les Regidories que a partir d’ara conformen l’organització de
l’Ajuntament de Flix són les següents:
- Regidoria d’Acció Social i Joventut, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb els serveis socials, gent gran i immigració,
dona, joventut i salut.
- Regidoria de Comerç i Turisme, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb el comerç i el turisme i, a més, amb el Mercat Municipal i
les fires.
- Regidoria de Cultura, encarregada dels àmbits competencials relacionats
amb el patrimoni històric, PDC i agenda cultural.
- Regidoria d’Educació, encarregada dels àmbits competencials relacionats
amb l’ensenyament i l’educació, i la relació amb l’Escola Bressol, Escola
de Música, Consell Escolar Municipal i Entorn d’Aprenentatge.
- Regidoria d’Esports i Medi Ambient, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb l’esport i el patrimoni natural.
- Regidoria de Festes i Tradicions, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb les festes majors i altres festivitats fixes al calendari.
- Regidoria de Governació, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb la via pública i mobilitat; la Guàrdia Municipal i la
seguretat ciutadana.
- Regidoria d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Interior, encarregada
dels àmbits competencials relacionats amb l’elaboració i seguiment dels
Pressupostos, Règim Intern i Recursos Humans. Enllumenat.
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Regidoria de Mitjans de Comunicació, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb els mitjans de comunicació municipals:
Ràdio Flix i la Veu de Flix.
Regidoria d’Obres Públiques, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb la Brigada Municipal, obres municipals i neteja viària.
Regidoria de Promoció econòmica, encarregada dels àmbits
competencials relacionats amb la SAM Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, agricultura, noves tecnologies i energia.
Regidoria de Protecció Civil, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb els plans d’emergència municipals.
Regidoria de Serveis Públics, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb la recollida selectiva i l’abastament d’aigua i sanejament.
Regidoria d’Urbanisme, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb el planejament i ordenació urbanística, i llicències
d’obres.
Regidoria de Transports, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb la barca i l’autobús municipal.
Regidoria de Camins, Parcs i Jardins, encarregada de la gestió i
manteniment dels camins, parcs, jardins i zones de lleure de titularitat
municipal.

QUART.- Nomenar com a Regidors titulars de les Regidories assenyalades en
l’apartat tercer del present Decret, els següents Regidors,
- Regidoria d’Acció Social i Joventut: Sra. Rita Costa Puey
- Regidoria de Comerç i Turisme: Sra. Noèlia Colomines Juan
- Regidoria de Cultura: Sra. Josefina Carranza Larrosa
- Regidoria d’Educació: Sra. Noèlia Colomines Juan
- Regidoria d’Esports i Medi Ambient: Sr. Raül Sabaté Cervelló
- Regidoria de Festes i Tradicions: Sr. Josep Pérez Giral
- Regidoria de Governació: Sr. Josep Antoni Guiu Rius
- Regidoria d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Interior: Sr. Delfí
Castellví Descarrega
- Regidoria de Mitjans de Comunicació: Sr. Marc Mur Bagés
- Regidoria d’Obres Públiques: Sr. Josep Pérez Giral
- Regidoria de Promoció econòmica: Sr. Francesc Barbero Escrivà
- Regidoria de Protecció Civil: Sr. Francesc Barbero Escrivà
- Regidoria de Serveis Públics: Sr. Sergi Fernández Estopà
- Regidoria d’Urbanisme: Sra. Montserrat Forcades Margalef
- Regidoria de Transports: Sra. Josefina Carranza Larrosa
- Regidoria de Camins, Parcs i Jardins: Sr. Francesc Barbero Escrivà
CINQUÈ.- Es deleguen en els Regidors titulars de les Regidories les facultats de
despatx i gestió dels assumptes que es tramitin a que es refereixin cadascuna de les
matèries objecte de la delegació. En cap cas, es deleguen facultats resolutòries.
SISÈ.- Disposar que es doni coneixement d’aquest Decret al Ple de la Corporació,
en la propera sessió plenària que celebri, i que es faci publicitat mitjançant edicte que
s’haurà de publicar en el BOPT, i exposar-lo al tauler d’anuncis de la Corporació, tot això,
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

en compliment de l’establert en l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre,
SISÈ.- Traslladar aquest Decret als Regidors nomenats a efectes d’acceptació.
2.- Decret d’Alcaldia núm.: 51/2013, de 30 d’abril, de nomenament dels
integrants de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- Per Decret d’Alcaldia 79/2011, de 21 de juny, es van nomenar els
membres de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix.
3.- Per Decret d’Alcaldia 153/2012, de 13 de desembre, es va modificar la
composició de la Junta de Govern.
4.- Atesa la incorporació del grup municipal CiU a l’equip de govern de
l’Ajuntament.
Fonaments de Dret:
L’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que els
membres de la Junta de Govern, el nombre dels quals no pot ser superior a 1/3
del nombre legal de membres de la Corporació, (en el cas de Flix, tres), son
nomenats i cessats lliurement per l’Alcalde, i d’aquestes resolucions se’n ha de
donar compte al Ple de la Corporació.
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació
de règim local, RESOLC,
PRIMER.- Nomenar com a assistent convidat de forma permanent de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix, al senyor Sergi Fernández Estopà,
del grup municipal CiU.
SEGON.- Notificar aquest decret a la persona nomenada als efectes
oportuns.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
PLENÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
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2.- Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint
quan es faran sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de
celebració.
Fonaments de Dret
1.- Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció de la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Fixar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries de
l’Ajuntament de Flix amb caràcter mensual.
SEGON.- Establir com a dia de celebració de la sessió plenària
ordinària l’últim dimarts o dijous de mes. Si aquest fos festiu o inhàbil, la
sessió es celebraria el proper dia hàbil següent.
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els Regidors i Regidores de la
Corporació als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE DIVERSOS ÒRGANS COMPLEMENTARIS DE
COORDINACIÓ.
Antecedents:
1.- Atesa la nova composició de l’equip de govern de l’Ajuntament
de Flix.
2.- Per tal de garantir la cohesió de l’equip de govern i la
coordinació entre els integrants del mateix, a l’hora de garantir una major
eficàcia i eficiència en la tasca de govern, i en virtut del principi
d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, el Ple de l’Ajuntament creu convenient la creació
de diversos òrgans municipals de coordinació.
Fonaments de Dret:
1.- La creació d’aquests òrgans de coordinació, es fonamenta en
l’article, 4 .1 a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
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

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
que regulen la potestat d’autoorganització, i en l’article 49 Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, que estableix la possibilitat de crear altres
òrgans municipals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Es modifica la composició de la Comissió de Coordinació,
que estarà integrada pels següents Regidors:
a) L’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Marc Mur Bagés, que
ostentarà la presidència de l’esmentada Comissió.
b) Regidor d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Intern, Sr.
Delfí Castellví Descarrega.
c) Regidor de Festes i Tradicions i Obres Públiques, Sr. Josep Pérez
Giral
d) Regidor de Serveis Públics, Sr. Sergi Fernández Estopà.
e) Regidor de Promoció Econòmica i Protecció Civil, Sr. Francesc
Barbero Escrivà.
f) Regidor de Governació, Sr. Josep Antoni Guiu Rius.
g) Tots aquells regidors que siguin convocats per raó de la temàtica
de la sessió.
SEGON.- Es crea la Comissió de Territori, que estarà integrada pels
següents Regidors:
a) L’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Marc Mur Bagés, que
ostentarà la presidència de l’esmentada Comissió.
b) Regidor d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Intern, Sr.
Delfí Castellví Descarrega.
c) Regidor d’Obres Públiques, Sr. Josep Pérez Giral.
d) Regidor de Serveis Públics, Sr. Sergi Fernández Estopà.
e) Regidor de Promoció Econòmica, Protecció Civil i Parcs i Jardins,
Sr. Francesc Barbero Escrivà.
f) Regidor de Governació, Sr. Josep Antoni Guiu Rius.
g) Regidora de Transports, Sra. Josefina Carranza Larrosa.
h) Regidora d’Urbanisme, Sra. Montserrat Forcades Margalef.
TERCER.- Es crea la Comissió de Ciutadania, que estarà integrada
pels següents Regidors:
a) L’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Marc Mur Bagés, que
ostentarà la presidència de l’esmentada Comissió.
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b) Regidora de Cultura, Sra. Josefina Carranza Larrosa.
c) Regidora de Comerç i Turisme, i d’Educació, Sra. Noèlia
Colomines Juan.
d) Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Josep Pérez Giral.
e) Regidora de Joventut i Acció Social, Sra. Rita Costa Puey.
f) Regidor d’Esports i Medi Natural, Sr. Raül Sabaté Cervelló.
g) Regidor del grup municipal de CiU, Sr. Josep Antoni Guiu Rius.
QUART.- Es crea la Comissió de Desenvolupament Econòmic, que
estarà integrada pels següents Regidors:
a) L’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Marc Mur Bagés, que
ostentarà la presidència de l’esmentada Comissió.
b) Regidor d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Intern, Sr.
Delfí Castellví Descarrega.
c) Regidor de Promoció Econòmica, Sr. Francesc Barbero Escrivà.
d) Regidor de Serveis Públics, Sr. Sergi Fernández Estopà
CINQUÈ.- Es modifica la composició de la Comissió de Llei de Barris,
que estarà integrada pels següents Regidors:
a) L’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Marc Mur Bagés, que
ostentarà la presidència de l’esmentada Comissió.
b) Regidor d’Hisenda, Relacions Institucionals i Règim Intern, Sr.
Delfí Castellví Descarrega.
c) Regidor de Promoció Econòmica, Sr. Francesc Barbero Escrivà.
d) Regidor d’Obres Públiques, Sr. Josep Pérez Giral.
e) Regidora d’Urbanisme, Sra. Montserrat Forcades Margalef.
SISÈ.- El règim de sessions de la Comissió de Territori i la de
Ciutadania serà quinzenal, celebrant-se les sessions els dimarts de forma
alternativa.
Les comissions de Coordinació, Desenvolupament Econòmic i de Llei
de Barris es celebraran de forma discrecional quan les circumstàncies facin
oportuna la seva celebració.
SETÈ.- De les sessions que celebrin les Comissions creades pel
present acord, s’aixecarà la corresponent acta, de conformitat amb
l’establert en la legislació de règim local.
VUITÈ.- Traslladar aquest acord als regidors i regidores de
l’Ajuntament als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que la Comissió de Desenvolupament
Econòmic pretén ser una continuació de la Comissió de Seguiment que es
va constituir amb motiu de l’ERO presentat per Ercros, ja que aquesta va
tenir un funcionament excel·lent. Ha de ser un òrgan cabdal per a impulsar
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l’activitat econòmica al municipi. D’altra banda es recuperen les
comissions temàtiques per dotar de major fluïdesa al funcionament
ordinari de l’Ajuntament.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
Arribat aquest punt, i abans de continuar amb els punts que conformen l’ordre del dia, el
Sr. Alcalde vol donar la paraula als portaveus dels grups municipals per tal de que es
pronunciïn sobre la nova situació que hi haurà al consistori amb l’entrada del grup
municipal CiU a l’equip de govern.
El Sr. Sergi Fernández manifesta el seu agraïment per la inclusió del seu grup a l’equip de
govern i espera que tots plegats puguin treballar pel bé del poble.
El Sr. Francesc Barbero intervé en idèntic sentit, donant la benvinguda a l’equip de govern
dels regidors de CiU i desitjant-los el màxim encert en l’exercici de les seves tasques, ja que
els seus encerts seran els encerts del poble.
El Sr. Alcalde manifesta que tots s’han de felicitar per aquest govern d’unitat, ja que el poble
serà el primer que ho agrairà. Els durs dies de l’ERO d’Ercros han demostrat que són més les
coses que ens uneixen que les que ens separen. D’aquesta crisi Flix ha sortit més fort que
mai i ara, gràcies a l’exercici de responsabilitat de tots els representants polítics, també
tindrà un Ajuntament més fort. És temps de treballar junts, de fer poble i no política, s’ha de
prioritzar la gestió. Serà així, treballant tots junts i amb una mica de sort, com el poble
s’acabarà beneficiant.
*************************************************
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS I L’ESTABLIMENT DE CONVENIS AMB ENTITATS ESPORTIVES, CLUBS
ESPORTIUS I SECCIONS ESPORTIVES D’AQUESTS, PÚBLICS O PRIVATS, PER AL FOMENT DE
L’ESPORT EN QUALSEVOL DE LES SEUES VESSANTS.
Antecedents:
1.- Atès que l’Ajuntament de Flix té en vigor l’Ordenança reguladora de l’atorgament de
subvencions i l’establiment de convenis amb particulars, entitats públiques i privades per al
foment d’activitats d’interès local de l’Ajuntament de Flix.
2.- Atès que dins de les entitats beneficiàries per aquesta línia de subvencions es troben les
de caràcter esportiu.
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3.- Les especials característiques de les entitats esportives, de les activitats que realitzen i
dels ajuts que reben fan necessari regular de forma específica el règim de subvencions a
aquestes entitats.
Fonaments de Dret:
1.- L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat
reglamentària i d’autoorganització que reconeix la Llei 7/1985 de 2 d’abril
de Bases de Règim Local (LRBRL) i el 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 (TRLMRL). En aquest sentit, el municipi té atribuïda aquesta
potestat, en la seva qualitat d’administració pública de caràcter territorial
i dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través de
l’aprovació de disposicions de caràcter general. El procediment per a
l’aprovació dels Reglaments locals ve determinat bàsicament per l’art. 49
de la LRBRL i, en desenvolupament d’aquest precepte de caràcter bàsic,
pels arts 60 i ss. del Reglament d’Obres, activitats i serveis aprovat per D.
179/1995, de 13 de juny, (ROASEL).
2.- L’article 236 TRLMRL reconeix l’aprovació dels Reglaments i
Ordenances com un dels mitjans per a intervenir en l’activitat local que,
en tot cas, s’ha de sotmetre sempre als principis, de legalitat, igualtat,
proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que justifiquen la
potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.
3.- L’art. 22 de la LBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del
ple municipal la facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i
en el mateix sentit es pronuncia l’art. 65 del ROASEL. Aquesta
competència és indelegable per aplicació del nº 1 del mateix precepte
legal en relació al nº 4 del precepte bàsic.
4.- L’art. 58 del ROASEL estableix que les disposicions de caràcter general
aprovades pels ens locals, se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i
són d’aplicació directa d’acord amb els principis de competència i
jerarquia. L’art. 62 del mateix text legal estableix el mateix procediment
per l’aprovació de les ordenances locals com per la seva modificació.
Aquest procediment és el que es preceptua a l’art. 178 del TRLMRL.
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació d’Ordenances i
reglaments municipals és del Ple, atenent al que disposa l’art. 175 ROASEL,
es proposa l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de l’atorgament de
subvencions i l’establiment de convenis amb entitats esportives, clubs
esportius i seccions esportives d’aquests, públics o privats, per al foment
de l’esport en qualsevol de les seves vessants, que figura com annex al
present acord.
2n.- 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
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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.
3r.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva
l’Ordenança, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments a
l’aprovació inicial. En aquest cas es procedirà immediatament a la
publicació íntegra del text del reglament al BOP en la forma que estableix
l’art. 66 de ROASEL, juntament amb la tramesa del text a la Subdelegació
del Govern central a Catalunya i a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
4t.- 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 de l’Ordenança per absència
d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquest acord.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS I L’ESTABLIMENT DE
CONVENIS AMB ENTITATS ESPORTIVES, CLUBS ESPORTIUS I SECCIONS ESPORTIVES D’AQUESTS,
PÚBLICS O PRIVATS, PER AL FOMENT DE L’ESPORT EN QUALSEVOL DE LES SEUES VESSANTS.
Article 1r. Objecte de la normativa
L'objecte d'aquesta normativa és establir el marc general de les condicions per regular
l'atorgament de subvencions, per al foment d’activitat en l’àmbit de l’esport d’alt
rendiment; de promoció o iniciació esportiva; de l’esport educatiu; de l’esport per
tothom o en altres àmbits esportius.
Article 2n. Definició
1. Es considera subvenció qualsevol aportació directa o indirecta, valorable
econòmicament, que, respectant els principis d'eficàcia, coordinació i economia,
atorgui l'Ajuntament de Flix, i que estigui destinada a donar suport a aquells
projectes, serveis i activitats que, sense tenir afany de lucre, i sempre dins l’àmbit
esportiu i de l’activitat física, complementin o supleixin els programes d'actuació
municipal.
2. L'atorgament de subvencions ha de garantir el respecte a l'autonomia de les
entitats i no pot condicionar-ne l'existència. Tenen en tots els casos caràcter
voluntari i eventual; així mateix, són reduïbles i revocables en els casos en què hi
hagi causes que ho justifiquin, i no poden ser invocades com a precedent per a
sol·licituds posteriors.
3. La concessió de subvencions és compatible amb l’establiment de convenis amb
entitats locals en els que es regulin altres aspectes del funcionament de l’entitat.
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Article 3r. Destinataris
Poden ser destinataris de les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, Clubs, Entitats Esportives i Seccions Esportives, que promoguin propostes que
compleixin els requisits establerts en aquesta normativa.
S’entén que l’activitat esportiva ha d’anar lligada al nostre municipi: bé perquè l’activitat
té incidència en els propis habitants o bé perquè l’entitat té la seu social a Flix.
Article 4t. Modalitats
1.

Les subvencions per a la realització de programes, projectes o activitats poden
consistir en:
a) Aportacions econòmiques.
b) Aportacions d’infraestructures, assessorament o materials de qualsevol
tipus.
2.
La subvenció es pot concretar en un conveni quan es doni alguna de les
condicions següents:
a) Que les activitats a subvencionar formin part d'una proposta per al
municipi, la zona, el barri, els ens locals, etc., que requereixi compromisos
específics.
b) Que la complexitat o l'interès de l'activitat requereixi un seguiment
específic.
c) Que interessi establir acords o pactes concrets més enllà del que regula
aquesta normativa.

Article 5è. Criteris d'atorgament de les subvencions
1. El Regidor corresponent farà una valoració tenint en compte els següents ítems
que degudament ponderats i sempre en funció de la disponibilitat econòmica de
la partida pressupostària, tindran una valoració econòmica.
Els ítems principals a tenir presents són:
Número de socis de l’entitat.
Tradició esportiva
Número de fitxes federatives de menors de 18 anys.
Assistència mitjana de públic.

Esport base
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Volum de l’escola esportiva
Volum anual de l’activitat d’entrenament de l’escola esportiva
Participació femenina

Rendiment
Nivell de rendiment de l’entitat
Trascendència internacional de l’esport

Especificitats
Necessitats materials específiques de l’esport.
Costos fitxa federativa i arbitratges.
Núm. jugadors que composen un equip de competició
Incidència d’aquell esport en la millora cardiovascular
Organització i participació en altres activitats socials al poble.

Extraordinàries
Consideracions extraordinàries no incloses en aquest llistat.
El Regidor competent realitzarà una valoració ponderada dels ítems esmentats, amb un
barem que anirà dels 0 als 100 punts.
Per a la resolució i la valoració de les diferents sol·licituds, un cop finalitzat el termini de
presentació d’aquestes, la Regidoria d’Esports procedirà a la puntuació ponderada en
funció dels criteris esmentats, de la disposició pressupostària i de les diferents sol·licituds
presentades en termini. Valorades totes les peticions, serà la Junta de Govern Local qui
aprovarà la concessió de les subvencions pertinents i les quanties a concedir a cada
entitat.
El Regidor corresponent també tindrà en compte per tal de minorar la subvenció, si ho
considera convenient, els següents criteris:
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-Que l’entitat tingui cedit formalment o “de facto” l’ús d’una instal·lació municipal
per a dur a terme la seva activitat.
-Que l’entitat tingui cedida ( de manera fixa o esporàdica) l’explotació d’un bar
-Que l’entitat tingui cedida la gestió de la publicitat existent en les instal·lacions
que utilitza.
2. Les subvencions econòmiques no poden superar, normalment, el 50% del cost de
l'activitat o el projecte. En cap cas poden ultrapassar el cost real de l'activitat, el
projecte o el servei ni ser superiors al cost que representaria a l'Ajuntament
prestar l'activitat, el projecte o el servei de forma directa i per si mateix, en els
termes establerts reglamentàriament.
3. L'entitat o la persona sol·licitant ha d'haver previst les formes de finançament
adequades, que seran complementades per l'aportació municipal, i està obligada
a comunicar expressament a l'Ajuntament les aportacions que hagi rebut o
demanat a d'altres institucions i organismes per a aquell mateix programa, servei
o activitat. En tot cas, l'Ajuntament pot reconsiderar l'import de la subvenció en
funció de l'ajut que l'entitat o la persona sol·licitant hagi pogut rebre d'una altra
institució pel mateix concepte.
4. Quan la subvenció s'atorgui a conseqüència d'un conveni, aquest ha de contenir
com a mínim els aspectes següents:
- L'objecte del conveni.
- La descripció de l'actuació que s'ha de dur a terme.
- El pressupost i el finançament de l'activitat.
- Els compromisos de l'Ajuntament i de l'entitat o la persona
sol·licitant.
- La durada del conveni i la possibilitat de pròrroga.
- Les formes de pagament i justificació.
- El mecanisme de seguiment.
L'acord de formalització del conveni i el seu contingut han de ser aprovats per la
Junta de Govern de l’Ajuntament i la junta directiva o assemblea general de l'entitat
que correspongui.
L'atorgament de subvencions està condicionat a les prioritats anuals de l'acció
municipal i a la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament.
5. L'Ajuntament ha d'establir els criteris de concessió d'ajuts indirectes amb
normatives complementàries.
6. En tots els supòsits, és preceptiu l'informe favorable del Regidor afectat i de la
Intervenció de fons pel que fa a la consignació pressupostària. La concessió de la
subvenció l'ha d'aprovar la Junta de Govern de l’Ajuntament.
Article 6è. Sol·licitud i justificació de les subvencions
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1

L’ Ajuntament establirà un únic termini anual per a la presentació de sol·licituds.
Es farà publicitat a través dels mitjans municipals del període per a presentar
sol·licituds que sempre serà de 2 a 4 setmanes de durada i, a poder ser, sempre
dins del primer trimestre de l’any.

2 Cal presentar al Registre general de l'Ajuntament, en els terminis assenyalats, la
sol·licitud corresponent, en el model normalitzat, que figura com annex a la
present Ordenança.
3

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar també el model normalitzat de
justificació que consta com Annex a la present Ordenança. Els destinataris estan
obligats a justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons,
i facilitar a l'Ajuntament la comprovació i la verificació del compliment de les
condicions exigides en l'acord de concessió.

4

Els sol·licitants han de fer constar la participació o la col·laboració de
l'Ajuntament en els elements de difusió de l'activitat objecte de la subvenció de la
forma en què s'indiqui en cada cas.
Els sol·licitants han d’aportar els següents documents justificatius:
a. una memòria econòmica, amb el balanç total d’ingressos i de despeses
b. Relació detallada de justificants de pagament
c. Justificants originals, o fotocòpies compulsades, de factures, per un
import mínim del doble de la subvenció concedida.
d. Còpia de l’Acta de l’Assemblea General de Socis obligatòria signada per
la Junta Directiva en la que s’hi haurà aprovat l’estat de comptes de
l’entitat.

5

Les justificacions poden fer referència a l’any per al que es demana la subvenció o
bé pot anar referida a la temporada que haurà acabat.
Article 7è.- Pagament.
Pel que fa al pagament, abans de la tramitació per al pagament definitiu, el Regidor
afectat ha d'adreçar als serveis d'intervenció, junt amb l'acord d'aprovació del pagament
emès per l'òrgan corresponent, un informe favorable, mitjançant el qual s'evidenciï que
s'han acomplert els aspectes signats.
En el cas de subvencions formalitzades mitjançant Convenis, el lliurament de les
quantitats es realitzarà segons els terminis fixats en els pactes del conveni.

Article 8è.- Dret supletori.
En tot allò no previst per la present Ordenança, serà d’aplicació el que es
disposa en els articles 239 a 241 del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 118 a
129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
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aprovat pel Decret 179/95, de 19 de juny, i la resta de normativa aplicable en
matèria de concessió de subvencions públiques.
DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança que consta de 8 articles, 1 disposició final, 1 disposició
transitòria, i 1 disposició derogatòria, i ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Flix, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2013, i, entraran en vigor una
vegada duts a terme els tràmits preceptius d'informació pública, i un cop sigui
publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent
mentre no s'acordi de modificar-la o deixar-la sense efecte.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les subvencions en tràmit es regeixen per la normativa en vigència en el moment
d'haver-se aprovat, o per aquesta, en cas que això pugui ser avantatjós per a l'entitat
sol·licitant.
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Annex
Expedient núm.:

AJUNTAMENT DE
FLIX18
c/ Major,

Registre entrada
Núm.:

43750 - FLIX, (Ribera d’Ebre)

Data

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Dades del sol·licitant, (A màquina o majúscules)
Entitat:

NIF:

Registre:

Núm.:

Adreça:
Població:

CP:

Tel:

Persona sol·licitant:
Càrrec:

DNI:
................................., a ...... d............................ de 2...
(segell)

(signatura)

Dades bancàries:
Denominació Entitat:
Codi:

Oficina:

DC:

Núm. compte:

Adreça:
Població:

CP:

Nom titular compte:

NIF:

Diligència de conformitat de l’Entitat Bancària
Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta Oficina
El Director,
(Signat i segellat)
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Temporada per a la que es demana subvenció i quantia
Temporada:

Quantia justificada:

Certificació de l’acord pel que es decideix demanar la subvenció
En/Na ......................................................................................., com a ..........................
de ................................................................................................., FAIG CONSTAR:
Que l’Assamblea General de Socis, d’aquesta ................................. de data
................................... es va acordar presentar davant l’Ajuntament de Flix la present
sol·licitud de subvenció.
............................................., a .......... d..................................... de 2......
(Segell)
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DADES GENERALS DE L’ENTITAT

Número de socis de l’entitat
Número de fitxes de menors de
18 anys
Volum de l’escola esportiva
Participació femenina
Categories de competició en les
que han participat
Preu de la fitxa federativa ( per
cada categoria)
Preu de l’arbitratge ( si s’escau)
Activitats organitzades al poble
Activitats al poble en les que
han col·laborat
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Expedient núm.:

Registre entrada
Núm.:
Data

DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
Instància sol·licitant el pagament, (A màquina o majúscules)
En
/Na
...........................................................................................,
com
a
............................, de ......................................................................................., FAIG
CONSTAR:
1. Que aquesta entitat no té contret cap deute ni amb l’Ajuntament de Flix, ni amb
l’Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
2. Que la subvenció concedida ha estat destinada a la finalitat per la qual va ser concedida.
3. Que s’acompanya la següent documentació:
Memòria econòmica de l’entitat.
Relació detallada dels justificants.
Justificants o fotocòpies compulsades dels mateixos.
Acta de l’Assemblea General de Socis.
Per tot l’exposat, SOL·LICITA, de l’Ajuntament de Flix el pagament de la subvenció a que fa
referència la present sol·licitud, en el compte corrent/llibreta ordinària que consta en
l’expedient de sol·licitud.
....................................., a.......... d..................................... de 2....
(Signat i segellat)
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Memòria econòmica de l’entitat
INGRESSOS

DESPESES

TOTAL

TOTAL
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Relació detallada dels justificants de pagament
Entitat:
Quantitat subvencionada ( A omplir per
l’Ajuntament)

Total a justificar

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS
Perceptor

Concepte

Import

TOTAL JUSTIFICAT

..................................................., a ......... d................................... de 2….

(Signat i segellat)
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*************************************************
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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