AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 2/2015 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ DE 2015
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:
Excusa assistència:
Regidor:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
2/2015
25 DE MARÇ DE 2015
Decret d’Alcaldia núm.: 30/2015, de 20 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:05 hores
19:45 hores

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

Sr. Raül Sabaté Cervelló

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de les sessió anterior.
Despatx oficial.
Aprovació de la xifra de població de Flix a 1 de gener de 2015.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2015 del pressupost de
l’Ajuntament de Flix.
5. Aprovació d’una modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2015.
6. Aprovació del Pla d’Emergència per a Festes Majors modificat.
7. Acord d’adhesió a la “Fundació Privada per a la Preservació del Patrimoni
Ferroviari i Industrial” i aprovació dels seus estatuts.
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8. Acord d’adhesió al Pacte d’Alcaldes per la consecució dels objectius
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Informes diversos.
11. 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
Aprovació, si s’escau, de la següent acta:
-Acta sessió ordinària de data 19 de febrer de 2015.
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 DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 12/2015, de 17 de febrer, al
30/2015, de 20 de març:
Decret
12/15
13/14
14/14
15/14
16/15
17/15*
18/14
19/14

Data
17/02/15
17/02/15
25/02/15
26/02/15
26/02/15
27/02/15
02/03/15
02/03/15
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Referència
Convocatòria Junta de Govern de 19 de febrer de 2015
Declaració d’escombradora com a be no utilitzable
Inici expedient liquidació del pressupost 2014
Decret nomenament nou vigilant municipal
Avocació de facultats i adjudicació de màquina escombradora
Aprovació liquidació pressupost 2014
Convocatòria Junta de Govern de 3 de març de 2015
Inici d’un expedient sancionador per alimentació de gats a la
via pública
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20/15

02/03/15

21/15
22/15

02/03/15
02/03/15

23/15
24/15
25/15
26/15
27/15
28/15
29/15
30/15

09/03/15
09/03/15
09/03/15
09/03/15
16/03/15
18/03/15
19/03/15
20/03/15

Inici d’un expedient sancionador per alimentació de gats a la
via pública
Estimació de responsabilitat patrimonial
Assignació de complement de productivitat a Cap de la
Guàrdia Municipal
Desistiment responsabilitat patrimonial
Convocatòria Junta de Govern de 10 de març de 2015
Contractació treballadors Plans d'Ocupació
Impuls d’ajust de contractes en vigor a normativa vigent
Convocatòria Junta de Govern de 17 de març
Aprovació pla pressupostari 2016-2018
Inici d’expedient suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Convocatòria ple ordinari 25 març

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2. DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.: 17/2015, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST 2014

1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de
desembre de 2014, el resultat següent:
1.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4.748.598,00
268.024,64
5.016.622,64
0,00
4.514.745,21
4.514.745,21
3.943.823,39
3.943.823,39
570.921,82

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

461.197,93
0
441.184,79
20.013,14

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

590.934,96
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1.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingress os:
Modificacions d’ingres sos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.748.598,00
268.024,64
5.016.622,64
4.871.475,09
76.558,92
0
3.513.849,73
1.281.066,44

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baix es:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exerc ici:

1.296.543
62.225,72
806.623,72
428.193,56

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.709.260,00

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

FLIX
2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
RECONEGUTS
NETS
a. Operacions co rrents
b. Altres oper acion s no financer es
1. To tal operacio ns no fin anceres (a+b)

2014

OBLIGACIONS
RECONEGUDE
S NET ES

AJUSTOS

RESULTAT

4.627.216,66

3.664.545,86

962.670,80

167.699,51

654.855,50

-487.155,99
475.514,81

4.794.916,17

4.319.401,36

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

195.343,85

-195.343,85

4.794.916,17 4.514.745,21

280.170,96

RE SULTAT PRES SUPOSTARI DE L'E XERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats financiats amb rom anent de tresoreria per a
despeses
grals.
5. Desviacion
s de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacion s de finançament po sitiu de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
0,00
0,00

280.170,96

1.4. Romanent de tresoreria:
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Exercici Comptable:

2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1.749.345,52
1.281.066,44
428.193,56
40.085,52
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2014
140.446,49

1.064.548,46
570.921,82
20013,14
473.613,50
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

825.243,55

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

163265,00
0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

661.978,55

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 501.877,43 € i estan formats
pels romanents d’incorporació voluntària.
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen
recursos suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la
liquidació del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7
d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la
pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de
364.314,75 d'acord amb el següent detall:
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Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

4.794.916,17
4.319.401,36
475.514,81
-136.455,15
25.255,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.683.716,11
4.319.401,36
364.314,75

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la
Regla de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la
liquidació del 2013 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 2014.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de
finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de
l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau,
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament
les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la
liquidació del pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la
despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa
amb un marge de 1.406,32 €.
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Co nce pte
Su m a ca p .1 a 7 d e d es p es es se ns e int ere ss os
AJU S TO S ( Cà lcul de spese s no finance re s
sego ns el S E C )
-V end a d e te rr enys i a ltr es in versi ons r eal s.
+/- Inver sion s r ealitza d es per co m pte d 'un e ns
lo ca l.
+/- E xe cu ció d'av als.
+Apo rtaci ons d e capi ta l.
+/- A ssum pció i can cel·la ció de de utes .
+/- De spe ses r ea li tzad es a l 'ex er cici p end e nts
d'ap lic ar a pr es su post.
+/- P a gam e nts a soci s pr iva ts r eali tzats e n el
mar c d e les A ss oc ia cion s púb li co pr ivad es .
+/- A d quis icio ns a m b pa gam en t aj or n at.
+/- A rr e nda m en t fin anc er .
+Pr é stecs
-M ec an is m e extr ao r di nar i de p aga m e nt a
pr o veïd ors 2 01 2
-In versi ons r ea li tzade s p er la Cor por ac ió l oc al
per c om pte d'a ltr es Ad m in is tr a cion s P úbl iq ues
Al tres
Des pese s no f inance re s e n t er mes S E C
exc epte int eress os de l deut e
-P aga m e nts per tr ans fer è nc ie s (i a ltr e s
ope raci ons in tern es) a altre s e n s q ue in teg ren l a
Corp ora ció L oca l
- De s pe sa f inança da am b f ons f in a list es
proc edent s d e la Un ió E uro pe a o d'alt res
Adm in ist rac ion s p úb liq ue s
Un ió E ur ope a
E stat
C om u nita t A utò nom a
Dip u ta cio ns
A ltres A d m in istr ac ions P ú bliqu es
- Tr a ns fer è nc ies per fon s de ls siste m es de
finan çam ent
- De spes a f ina nça da am b sup erà vit d e la
liq uidac ió
Tot a l d esp esa c om p uta b le a l'ex erc ici (1 )
Ta xa d e re ferència de creix. d el P IB (2 )
Des pesa c omp ut ab le in crem en ta da pe r la
tax a d e refe rènc ia
+ c an vis no r m atiu s q u e s upo sen incre m e nts
per ma ne nts de la reca ptac ió ( 3)
- ca nvis n orm a tiu s q ue su pos en de crem en ts
per ma ne nts de la reca ptac ió ( 3)
a) LÍM IT D E L A RE G L A DE LA D E S PE S A ( E X.
n-1 ) (4)
b) T O TA L DE S P E S A CO M P U TAB LE (E xe rcic i
n) ( 5 )
Marg e d e c om plim ent
% V ar iació de l a d esp es a c om p utable ( 5- 1/1 )
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Liqu ida ció exe rc ici L iq uida ció e xercici
201 3
2 01 4
3.88 7.13 9,76
4.30 2.561 ,57
0,00

0 ,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00

0,00

0 ,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00

0,00

0 ,00

0,0 0

0,00

3.88 7.13 9,76

4.30 2.561 ,57

0,00

0 ,00

28 5.40 7,80

52 8.209 ,95

0,00
0,00
17 8.31 5,44
9 7.37 1,08
9.72 1,28
0,00

0 ,00
6 0.000 ,00
21 0.445 ,46
24 0.148 ,86
1 7.615 ,63
0 ,00
0 ,00

3.60 1.73 1,96
0 ,015
3 .65 5 .75 7,9 4

3.77 4.351 ,62

12 0.00 0,00
0,00
3.77 5.75 7,94
3.77 4.351 ,62
1.406 ,32
4 ,79 %
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats
recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició final
trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014).
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1(+)
2(-)
3(-)
4(-)
5
6
7
8

Nivell de deute viu
Import
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
4.627.216,66
CCEE
0,00
QQUU
0,00
ALTRES
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 4.627.216,66
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
418.914,67
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
127.702,73
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
11,81%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 23 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per
a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i
els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació
posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les
previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
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• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i
aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma
general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del
pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es
destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per
aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de
març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats
pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els
seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31
de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990,
de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
Per tant,
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RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió
que se celebri.
3. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Administracions Públiques
Flix, 27 de febrer de 2015
Després del resum realitzat pel Sr. Delfí Castellví, regidor d’Hisenda, sobre els
aspectes més destacats de la liquidació, el Sr. Alcalde intervé per exposar que els
resultats que es desprenen de la liquidació reflecteixen la situació de salut
excel·lent de les finances municipals. S’ha obtingut un resultat pressupostari
òptim, s’acabarà la legislatura amb deute zero i l’Ajuntament paga als seus
proveïdors en 23 dies.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************

3.- APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DE FLIX A 1 DE GENER DE 2015
Antecedents:
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2015, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al
mes de març de 2015.
Fonaments de dret:
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
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2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de
2015, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2014. El resum que s’aprova és el següent:
Total homes
Total dones
Població al municipi a 1/1/2015

Totals
1.901
1.902
3.803

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2015, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre
la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
El Sr. Alcalde explica que tot i el que les dades reflecteixen un 5% de la població
real de Flix no està empadronada. Considera que és un problema perquè aquest
fet repercuteix negativament en els ingressos municipals al reduir-se la
participació en els tributs de l’Estat. Per aquest motiu s’està plantejant iniciar una
campanya per empadronar aquells veïns del municipi que no es troben
empadronats tot i tenir aquí la seva residència.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
1/2015 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE 2015
Antecedents:
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1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord, per a
les quals la consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de
crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
2.- Aquests noves aplicacions per una part, es poden finançar mitjançant el
romanent de tresoreria i els nous o 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 2015.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, es proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat per romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes d’altres
aplicacions del pressupost de despeses, 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.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
Expedient de modificació de crèdit 1/2015. Pressupost Ajuntament 2015
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
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Aplicació
920.1100000
920.1200000
920.1200100
920.1200300
920.1200400
132.1200401
132.1200500
920.1200600
132.1200601
920.1210000
132.1210003
920.1210100
132.1210101
920.1300000
323.1300001
326.1300002
491.1300003
920.1300200
323.1300201
326.1300202
491.1300203
920.1310000
171.2100004
920.2260400

Denominació
Personal eventual
Funcionaris Bàsiques A1
Funcionaris Bàsiques A2
Funcionaris Bàsiques C1
Funcionaris Bàsiques C2
Bàsiques Grup C2 guàrdies
Bàsiques Grup E guàrdies
Triennis funcionaris
Triennis guàrdies
Complement destinació funcionaris
Complement destinació guàrdies
Complement específic funcionaris
Complement específic guàrdies
Bàsiques personal laboral fix
Bàsiques personal escola-bressol
Bàsiques personal escola de música
Bàsiques personal de comunicació
Complementàries personal laboral fix
Complementàries personal escola-bressol
Complementàries personal escola música
Complementàries personal comunicació
Personal laboral temporal
Parcs i jardins
Despeses jurídiques i tècniques
TOTAL..........................

Import
697,43
329,04
504,39
299,20
428,25
285,50
527,40
301,52
129,40
1.139,50
526,27
1.401,17
1.145,91
2.606,08
978,53
1.641,25
523,11
2.910,00
450,96
760,98
473,57
1.329,34
2.700,00
18.000,00
40.088,80

2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
163.2030001
922.4660000
922.4670001
150.6090007
130.6230012
150.6230021
342.6320011
342.6320012

Denominació
Lloguer màquina escombrar carrers
Assoc. de Municipis per la Independència
Consorci Localret
Tanca i barana protecció carrers
Càmeres videovigilància
Adquisició generador brigada obres
Arranjament pista de tennis
Arranjament camp futbol en terra
TOTAL.........................
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Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ...

19.388,80

2/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Aplicació
Denominació
920.2260106 Quotes associacions
1532.6110016 Condicionament C/Sant Roc

Import
852,47
95.768,82

Resum per capítols:
Inicial

Modificacions

Definitiu

INGRESSOS
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX

1.518.100,00
34.200,00
845.700,00
2.168.118,78
42.025,00
0,00
185.300,05
0,00
4.793.443,83
Inicial

DESPESES
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL IX
TOTAL...............

1.709.460,45
1.756.502,00
16.200,00
229.500,00
0,00
662.864,54
0,00
418.916,84
4.793.443,83
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Augments
19.388,80
35.220,00
0,00
852,47
0,00
60.548,82
0,00
0,00
116.010,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.388,80
19.388,80

1.518.100,00
34.200,00
845.700,00
2.168.118,78
42.025,00
0,00
185.300,05
19.388,80
4.812.832,63

Disminucions

Definitiu

0,00 1.728.849,25
852,47 1.790.869,53
0,00
16.200,00
0,00
230.352,47
0,00
0,00
95.768,82
627.644,54
0,00
0,00
0,00
418.916,84
96.621,29 4.812.832,63
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*************************************************
5.- APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX PER L’ANY 2015.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim
la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així
com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària,
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al
règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor
de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes
o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció de la següent
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PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2015 la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 6.15, REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECEPCIÓ
I POSTERIOR GESTIÓ DE RESIDUS VEGETALS I DE LA CONSTRUCCIÓ EN LA
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE FLIX.
Es modifica l’article 4.2, relatiu a la quota tributària, que queda redactat de la
següent manera:
A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
a) 12 €/m3 de residu de la construcció o fracció. Si el volum de
residus és menor s’aplicarà la taxa proporcionalment.
b) 5 €/m3 de residu vegetal o fracció. Import mínim: 5 €/m3. Si el
volum de residus és menor s’aplicarà la taxa proporcionalment.
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades
de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- APROVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA PER A FESTES MAJORS MODIFICAT
El Sr. Alcalde proposa la retirada d’aquest punt, ja que per part dels responsables
de Protecció Civil s’ha informat que, donat el canvi normatiu que afecta a plans
d’emergència municipals, l’adopció del present acord resulta innecessària la seva
adopció.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA DE RETIRADA,
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
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7.- ACORD D’ADHESIÓ A LA “FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PRESERVACIÓ DEL
PATRIMONI FERROVIARI I INDUSTRIAL” I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS.
Atès que per acord de Junta de Govern de data 10 de febrer de 2015 l’Ajuntament
de Flix va acordar sol·licitar l’adhesió a la Fundació per a la Preservació del
Patrimoni Ferroviari i Industrial.
Atès que la sessió ordinària del Patronat de data 27 de febrer de 2015 va acordar,
per unanimitat, acceptar la incorporació del municipi de Flix a la Fundació.
Vistos els requisits per tal de fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de Flix a
la Fundació.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Ratificar la voluntat de l’Ajuntament de Flix d’incorporar-se a la Fundació
Privada per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regeixen els funcionament de la Fundació
Privada per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.
Tercer.- Aprovar una dotació inicial de 300 euros i acceptar la quota anual que
correspon satisfer com a membre de la Fundació.
Quart. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Flix a la Fundació el Sr.
Francesc Barbero Escrivà.
Cinquè. Notificar el present acord a la Fundació Privada per a la Preservació del
Patrimoni Ferroviari i Industrial als efectes que siguin oportuns.
El Sr. Francesc Barbero explica que el dia 27 de febrer va assistir a l’Assemblea de
la Fundació en la que es va acceptar la incorporació de Flix a aquesta. També en
formen part Garcia, Móra la Nova i altres que tenen com a principal prioritat
desenvolupar el projecte de tren turístic des de la costa, d’aquí la importància de
que Flix també en formi part.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA DE RETIRADA,
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
8.- ACORD D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER LA CONSECUCIÓ DELS
OBJECTIUS COMUNITARIS DE REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2 MITJANÇANT
ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I RELACIONADES AMB LES FONTS
D’ENERGIA RENOVABLES.
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El Sr. Alcalde proposa la retirada d’aquest punt ja que és reiteratiu d’un altre
acord que ja es va adoptar al plenari de març de 2014.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA DE RETIRADA,
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt
d’Informes diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat
amb l’establert en els articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, proposa l’ampliació de
l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
9.1.- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE L’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE D’ASSISTENTS DEL
PLE, 10 VOTS A FAVOR, I, PER TANT, AMB EL QUÒRUM D’ADOPCIÓ D’ACORDS A
QUÈ FAN REFERÈNCIA ARTICLES 103.3 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I
DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, (APROVADA PEL DECRET LEGISLATIU 2/2003,
DE 28 D’ABRIL), I 82.3 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I
RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, APROVAT PEL REIAL DECRET 2568/86,
DE 28 DE NOVEMBRE, L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PREESTABLERT.
9.1.- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE L’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
L’Ajuntament de Flix disposa d’una Ordenança reguladora de l’ús dels camins
municipals que va ser aprovada inicialment en sessió plenària de data 14 de juliol
de 2009, entrant en vigor amb la seva publicació íntegra, en BOP de data 1
d’octubre de 2009.
Atès que ni aquesta Ordenança ni cap altra disposició de l’Ajuntament conté una
regulació expressa, clara i inequívoca de quines són les distàncies que han de tenir
les diferents instal·lacions que tenen per objecte delimitar les finques respecte als
camins municipals, es considera necessari procedir a la seva regulació.
Fonaments de Dret:
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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 la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús de
camins municipals de l’Ajuntament de Flix,que seguidament s’exposa:
S’afegeix un article 4.bis amb el següent contingut:
Article 4. bis. Elements delimitadors de finques
1.- Qualsevol element que sigui instal·lat per delimitar finques, com tanques,
portes o altres, es col·locaran a una distància mínima de 4 metres de l’eix del camí
municipal de que es tracti.
2.- Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la instal·lació de
tanques, aquestes hauran de ser cinegètiques, per tal que permetin el pas de la
petita fauna terrestre pròpia del lloc.
S’afegeix un apartat e) a l’article 11, relatiu a les infraccions molt greus, amb el
següent contingut:
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e) L’incompliment de la distància mínima de 4 metres de qualsevol element
delimitador de finques respecte l’eix dels camins.
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 web de l’Ajuntament de Flix,
(www.flix.cat), pel termini 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 DE RETIRADA,
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
10.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa:
-Ercros ha interposat una demanda contra l’empresa estatal Acuamed i
l’Ajuntament de Flix per una interpretació que l’empresa realitza del conveni
signat entre les tres parts al juliol de 2011 per les obres de descontaminació i per
la qual reclama 20 milions d’euros a Acuamed. Al demandar a l’Ajuntament es fa
necessari la contractació d’un advocat i procurador per poder personar-se al
procediment en temps i forma.
-Ercros va ser notícia la setmana passada al diari Punto.es. Davant la notícia
l’Ajuntament de Flix va demanar explicacions a la companyia i aquesta va
manifestar que no s’havia incomplert cap normativa a les plantes de mercuri que
aquesta restava a la disposició de la corporació per resoldre qualsevol altre dubte.
-Al desembre la Corporació va realitzar una declaració institucional donant suport
al ex regidor i Alcalde de l’Ajuntament de Flix, Pere Muñoz. Des de l’Ajuntament
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de Flix es celebra que s’hagi fet justícia i que l’Audiència Provincial hagi decretat el
sobreseïment de la causa.
*************************************************
11.- PRECS I PREGUNTES
No s’hi formulen.
*************************************************
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 interventor

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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