AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 11/2015 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 24 DE SETEMBRE 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
11/2015
24 DE SETEMBRE DE 2015.
Decret d’Alcaldia núm.: 113/2015, de 21 de
setembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:05 hores
18:40 hores

Hi assisteixen:
Alcalde‐President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari interventor

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sra. Norma Pujol Farré
Sra. Norma Català Ribera
Sr. Josep Pérez Giral
Sra. Lara Bertran López de los Mozos
Sr. Josep Solé Rojals
Sr. Albert Mani Martínez
Sr. Francisco Romero Navarro

Entesa
Entesa
Entesa
CDC
Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
CDC
SI
SI

Sr. Luis Martín Montull

Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació inicial d’una modificació del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Flix.
4. Aprovació inicial del Reglament de pressupostos participatius de
l’Ajuntament de Flix.
5. Acord de designació de nous membres del Consell d’Administració
de Flix, GIE, SAM.
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6. Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora del servei de
menjador escolar.
7. Assumptes sobrevinguts.
8. Informes diversos.
9. Precs i preguntes.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.‐APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Aprovació, si s’escau, de les següents actes:
‐Acta sessió ordinària de data 16 de juliol de 2015
‐Acta sessió extraordinària de data 31 d’agost de 2015.
‐Acta sessió extraordinària de data 2 de setembre de 2015.
No havent observacions, s’entenen aprovades les actes, de conformitat
amb l’establert en l’article 91.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de
novembre).
*************************************************
2.‐ DESPATX OFICIAL
2.1.‐RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 82/2015, de 18 de maig, al
113/2015, de 21 de setembre:
Decret
82/15
83/15
84/15
85/15
86/15
87/15
88/15

Data
15/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
24/07/2015
28/07/2015
30/07/2015
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Referència
Decret de reconeixement de responsabilitat patrimonial
Convocatòria Junta de Govern Local de 24 de juliol
Contractació conductor autobús municipal de substitució
Contractació monitors Campus d'anglès
Decret admissió a tràmit d’una responsabilitat patrimonial
Convocatòria Junta de Govern de 30 de juliol
Delegació de competències d’Alcaldia
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89/15
90/15

30/07/2015
30/07/2015

91/15

03/08/2015

92/15
93/15
94/15
95/15
96/15
97/15

06/08/2015
06/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
18/08/2015

98/15
99/15
100/15

18/08/2015
18/08/2015
26/08/2015

101/15
102/15
103/15

27/08/2015
28/08/2015
31/08/2015

104/15

31/08/2015

105/15

02/09/2015

106/15
107/15
108/15
109/15

07/09/2015
07/09/2015
07/09/2015
10/09/2015

110/15
111/15
112/15
113/15

10/09/2015
10/09/2015
18/09/2015
21/09/2015

Inici expedient responsabilitat patrimonial
Assignació juliol complement productivitat Cap de la Guàrdia
Municipal
Acceptació pagament indemnització per responsabilitat
patrimonial
Contractació de conductor d’autobús de substitució
Convocatòria Junta de Govern de 11 d'agost de 2015
Inici expedient protecció legalitat urbanística
Contractació de substitut al Pavelló
Contractació substitut conductor autobús
Delegació de facultats per a casament a favor d'Albert Mani
Martinez
Inici expedient protecció legalitat urbanística
Inici d’expedient de responsabilitat patrimonial
Arxiu expedient protecció legalitat i alçament de suspensió de
les obres
Convocatòria ple extraordinari 31 agost
Convocatòria Junta de Govern 31 agost
Assignació agost complement productivitat Cap de la Guàrdia
Municipal
Nomenament Sr. Jordi Rofes personal eventual, tècnic llei de
barris
Llista provisional admesos i exclosos procés selecció
educador/a Escola Bressol
Avocació de facultats i concessió d’una llicència ambiental
Avocació de facultats i concessió d’una llicència d’obres
Convocatòria Junta de Govern 9 setembre
Aprovació llista definitiva admesos educadora i nomenament
de tribunal
Aprovació línies fonamentals pressupost 2016
Inici expedient d’ordre d'execució
Estimació de reclamació de responsabilitat patrimonial
Convocatòria Ple ordinari 21 setembre

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.‐ APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
Antecedents:
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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.
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 possibles
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.
‐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 la modificació del Reglament Orgànic
Municipal, que figura 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 elevada automàticament a l’aprovació definitiva la
modificació del 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
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es declari formalment l’aprovació definitiva de la modificació del
Reglament per absència d’al∙legacions i en compliment del punt primer
d’aquest acord.
El Sr. Francesc Barbero explica els detalls d’aquesta addició del ROM i del
Reglament de pressupostos participatius abans de votar ambdós punts.
El Sr. Albert Mani manifesta que els pressupostos participatius, al igual
que el grup Entesa, també figurava al seu programa electoral, i estan a
favor, per tant.
El Sr. Alcalde explica que el procés de redacció tant de la modificació del
ROM com del Reglament ha estat dels 11 regidors. Ho celebren perquè són
uns acord que reforcen la participació ciutadana.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
-S’afegeix un nou Capítol V:
CAPÍTOL V
ELS CONSELLS MUNICIPALS
Art. 82. Definició
Els Consells Municipals es configuren com a organismes de
participació i consulta que tenen la finalitat de promoure i canalitzar
una reflexió conjunta de l’Ajuntament, les entitats i la ciutadania
entorn dels diferents temes que afecten la vida quotidiana del
municipi, fent possible una major corresponsabilització dels
ciutadans i ciutadanes i de les entitats en els afers públics de la Vila.
Art. 82. Nombre i Funcions
1. Es crearan tants consells sectorials com es cregui convenient en
cada moment. Tanmateix es crearà un Consell de la Vila que agrupi
el gruix de les associacions i entitats socials i econòmiques de la
població i que actuarà com a òrgan transversal i preferent en temes
de participació ciutadana.
2. Les funcions dels Consells Municipals són les següents:
a) Recollir i formular propostes relatives al funcionament dels
serveis municipals o a les actuacions municipals en el seu
àmbit.
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b) Actuar en els mecanismes de participació ciutadana que
correspongui.
c) Proposar al Ple Municipal la inclusió dels assumptes que
consideri convenients.
d) Valorar i debatre els elements de proposta que l’Ajuntament
faci en relació al seu àmbit.
Art. 83. Del Consell de la Vila
1. Estarà composat per:
a) La Presidència, que recaurà en l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en
qui delegui.
b) Tots els regidors del Consistori.
c) Un representant de les associacions i clubs que estiguin
inscrites en el registre d’associacions a què fa referència
l’article 75 d’aquest ROM.
d) Un representant de cada centre escolar o educatiu del
municipi.
e) Un representant de cadascuna de les associacions
empresarials amb presència en el municipi.
f) Un representant de cadascuna de les entitats sindicals amb
presència en el municipi.
2. Actuarà de Secretari del Consell, sense veu ni vot, el de la
Corporació o funcionari en qui delegui.
3. Es reunirà de forma ordinària almenys dos cops l’any o de forma
extraordinària a proposta de la Presidència o d’un terç dels seus
membres.
*************************************************
4. APROVACIÓ INICIAL
PARTICIPATIUS DE FLIX

DEL

REGLAMENT

DELS

PRESSUPOSTOS

Antecedents:
1.‐ Atès que una de les premisses de l’Ajuntament de Flix és fomentar la
participació ciutadana en tots els àmbits de la vida municipal, entre d’ells, en
l’àmbit econòmic i les inversions municipals.
2.‐ Vist que cal regular per mitjà de reglament el procediment i requisits que
regiran les votacions directes de la ciutadania d’una part de les inversions anuals a
executar pel consistori.
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
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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 el Reglament dels pressupostos participatius,
que consta 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
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 del
Reglament, 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, 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.
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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 del Reglament 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 DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE FLIX
Article 1. Els pressupostos participatius
Dins les accions per a fomentar la participació ciutadana en la vida
institucional de l’Ajuntament de Flix és voluntat d’aquest consistori
que es determini via votació directa de la ciutadania una part de les
inversions anuals a executar pel consistori.
Article 2. Consignació pressupostària
1. L’ajuntament de Flix reservarà, amb caràcter anual, una partida
del capítol d’inversions no inferior al 10% per a destinar-la a les
actuacions que resultin del procés participatiu previst en aquest
reglament.
2. L’aprovació definitiva del Pressupost recaurà sempre en el Ple
Municipal.
Article 3. Veïns de Flix
A fi de poder participar en aquest procés, tindran la consideració de
veïns de Flix tots els empadronats majors de 16 anys.
Article 4. Recollida de propostes
1. Les propostes podran ser recollides a través de qualsevol dels
següents mecanismes:
a. Al portal web de participació ciutadana de l’Ajuntament de
Flix.
b. Presencialment a les oficines mitjançant formulari.
2. Aquestes hauran d’incloure una descripció el més acurada
possible de l’actuació que es proposa, un pressupost estimat i les
dades de contacte del o dels proposants. No s’admetran
propostes anònimes.
3. Un mateix veí podrà presentar fins un màxim de 3 propostes, bé
sigui individualment o com a part d’un col·lectiu.
4. Les propostes es limitaran a actuacions executables en el capítol
d’inversions, descartant-se les que comportin despesa corrent,
que es canalitzaran cap a altres òrgans de participació.
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5. Si la proposta o no incorpora una estimació econòmica o hi ha
dubtes sobre la seua quantia, els serveis tècnics en faran una
valoració.
Article 5. Acceptació de propostes
1. El Consell de la Vila analitzarà totes les propostes recollides, les
agruparà per àmbits temàtics i similituds i revisarà que compleixin els
criteris establerts, descartant aquelles que no siguin legals, que no
siguin competència municipal, que siguin tècnicament inviables, que el
pressupost d’execució superi el límit econòmic, que siguin
ambientalment insostenibles o que fomentin l’exclusió social.
2. De totes les propostes pre-seleccionades el Consell de la Vila
n’escollirà un màxim de 15 mitjançant votacions eliminatòries
3. S’informarà a través de la pàgina web i els mitjans locals de
comunicació de la llista de propostes admeses i no admeses.
4. Els proposants podran fer les al·legacions que considerin oportunes al
Consell de la Vila, que les estudiarà en sessió expressa abans de
publicar les propostes definitives
5. Una vegada completada la relació de propostes acceptades, es
configurarà un Quadren de Propostes, amb la descripció i la valoració
de cadascuna d’elles, que es posarà a disposició dels veïns a través de
la pàgina web municipal, els mitjans de comunicació locals i els
mecanismes que en garanteixin una màxima difusió.
Article 6. Elecció de les propostes a executar.
1. Mitjançant votació presencial, els veïns de Flix elegiran la o les
propostes a executar en el pressupost de l’any següent.
2. El procés de votació s’allargarà un mínim de 3 dies, incloent un dissabte
entre els dies hàbils per a la votació.
3. Cada votant podrà seleccionar fins a 5 projectes del total de proposats.
4. Se seleccionaran les propostes que hagin obtingut una major puntuació
fins a assolir la suma prevista de pressupost participatiu. En aquest
procés s’aniran descartant aquelles propostes valorades en una
quantitat superior a la diferència entre el pressupost participatiu i el
valor total de les propostes seleccionades fins al moment.
5. El Consell de la Vila donarà el vist-i-plau final al procés de votacions i
proclamarà els projectes seleccionats.
Article 7. Calendari
Per tal de fer compatible aquest procés participatiu amb l’elaboració i
aprovació del Pressupost Municipal es publicarà cada any un calendari
detallant les fases d’admissió de propostes, al·legacions, votacions i
publicació de resultats.
*************************************************
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5. ACORD DE DESIGNACIÓ DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM
Antecedents:
Atès que en la sessió plenària extraordinària de data 13 de juny de 2015 es
va constituir la nova Corporació.
Atès que correspon al Ple el nomenament dels representants de
l’Ajuntament de Flix en altres òrgans col∙legiats, entre els quals es troba el
Consell d’Administració de Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM.
Atès que un dels membres del Consell d’Administració de Flix, Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, SAM, ha de ser un representant del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Atès que en data 27 de juliol de 2015 el Ple del Consell Comarcal va
acordar el nomenament del Sr. Antonio Suárez Franquet com a conseller
titular del Consell d’Administració de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM, en representació del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre; i al Sr. Josep Maria Buixeda Ruana com a suplent.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.‐ NOMENAR
com a consellers de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM, els següents membres de la Corporació:
‐Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde‐President, que actuarà com a
President del Consell.
‐Sr. Francesc Barbero Escrivà, Conseller‐Delegat.
‐Sr. Sergi Fernández Estopà.
‐Sr. Delfí Castellví Descarrega.
‐Sr. Francisco Romero Navarro.
Segon.‐ NOMENAR com a conseller titular de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM, en representació del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre al Sr. Antonio Suárez Franquet, i al Sr. Josep Maria Buixeda Ruana
com a suplent.
Tercer.‐ TRASLLADAR el present acord a les persones nomenades a efectes
d’acceptació i als òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de
notificació.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.‐ APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
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.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que
s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la
Intervenció, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.‐ APROVAR provisionalment l’Ordenança Fiscal reguladora de la
taxa del servei de menjador escolar, que consta com a annex al present
acord.
SEGON.‐ EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança
Fiscal aprovada 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, en els termes previstos a l’article 18 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar‐hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver‐se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
El Sr. Alcalde explica que es crea aquesta taxa perquè el menjador escolar
és un servei nou que prestarà l’Ajuntament, ja que abans el prestava
l’AMPA.
Al menjador hi haurà uns 31 alumnes becats i uns 15 que es queden al
menjador. El preu és de 6,20 euros, que suposarà un estalvi de 250 euros
per a les famílies.
El restaurant Guillen va guanyar el concurs per a prestar el servei durant el
present curs escolar. L’Ajuntament té com a objectiu que el servei es
continuï prestant de la mateixa forma positiva.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
6.17) TAXA PEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
Article 1. Fet imposable
És la prestació, per part de l’Ajuntament, del servei de menjador a l’Escola Enric
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Grau Fontseré de Flix als alumnes de la mateixa que així ho sol∙licitin.
Article 2. Meritació
Des del moment que es sol∙liciti la prestació del servei.
Article 3. Quota tributària
L’import de la taxa serà de 6,20 euros per cada alumne i dia.
*************************************************
7.‐ ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
*************************************************
8.‐INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa:
‐Les obres de descontaminació del pantà estan arribant al seu final,
s’espera que acabin el 31 d’octubre d’aquest any. No obstant, la decisió
final sobre el vist‐i‐plau de l’obra l’hauran de donar l’Agència Catalana de
l’Aigua, la Confederación Hidrogràfica del Ebro i òrgans externs com el
CIEMAT i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
‐El dilluns passat va fer 100 dies del nou govern municipal, de forma breu:
s’ha iniciat la tasca d’incentiu dels pressupostos participatius; s’han iniciat
els tràmits per a la compra de l’edifici antic de la Cooperativa; s’ha ampliat
la informació municipal a la web per motius de transparència; al proper
Ple, en el que es tractaran les Ordenances Fiscals, no es tocarà el tipus de
l’Impost de Béns Immobles, que experimentarà una sensible baixada;
s’han iniciat els tràmits per l’ampliació de la durada de la carpa d’hivern;
s’ha realitzat una actuació sobre l’Escola Bressol, que augmentarà la ràtio
de personal contant per primera vegada amb tres mestres d’educació
infantil; s’ha iniciat un pla de millores sobre l’escola de primària; s’ha
iniciat el servei d’autobús els dissabtes al matí; s’està a punt d’instal∙lar un
parc de salut al parc de les Casetes; s’han iniciat els tràmits per la
instal∙lació de gespa artificial al camp municipal; s’ha ampliat la
temporada de piscines fins el dia 13 de setembre; l’Ajuntament es reunirà
amb els veïns del parc de les Casetes per tal d’estudiar les millores a fer; la
millora dels accessos al Castell estan en vies d’execució; properament
s’instaurarà una millora en el sistema de recollida d’escombraries; es
troba en procés d’adjudicació una nova màquina d’escombrar carrers; al
proper Ple s’establirà la gratuïtat de l’autobús per a persones majors de 65
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anys; en pocs dies es tancarà el projecte d’obres de l’últim tram de
l’avinguda Catalunya; les obres del carrer Castell s’iniciaran en els propers
dies; es troba en procés d’adjudicació les obres del carrer Major fins al
CAP.
Afegeix que és un plaer treballar amb regidors que, tot i no formar part de
l’equip de govern i que voten el que estimen pertinent, faciliten la tasca
de govern.
Informa que es tenia previst passar pel plenari una moció sobre els
refugiats de guerra, però han preferit no passar una moció tipus, sinó
pensar en les mesures que realment pot adoptar l’Ajuntament, treballar el
tema i passar pel plenari una moció adoptada a la realitat del municipi.
El Sr. Albert Mani intervé per explicar que durant aquests primers 100 dies
de govern han donat facilitats per a que es pugui treballar. Han estat tres
mesos d’estiu força relaxats però ara treballaran per que es compleixi el
programa presentat per l’equip de govern i també intentaran buscar
consens amb el mateix. Són gent nova i aniran portant endavant les seves
propostes.
*************************************************
9.‐ 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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