AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
NÚMERO 2017/4, DE 26 DE MAIG DE 2017
Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/4

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria Extraordinària
Data

26 / de maig / 2017

Durada

Des de les 19:35 fins a les 19:50 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Marc Mur Bagés

Secretari

Arturo González Benet

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Càrrec

Nom i Cognoms

Assisteix

Alcalde:

Marc Mur Bagés

SÍ

Tinents d’Alcalde Francesc Barbero Escrivà

SÍ

Delfí Castellví Descarrega

SÍ

Josep Solé Rojals

SÍ

Josep Pérez Giral

SÍ

Lara Bertran López de los Mozos

SÍ

Norma Pujol Farré

SÍ

Núria Blanch Hernández

SÍ

Albert Mani Martínez

SÍ

Francisco Romero Navarro

SÍ

Arturo González Benet

SÍ

Regidors/es

Secretari:

Excuses d'assistència presentades:
1. Norma Català Ribera: «Baixa per maternitat»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió. Abans d’iniciar el debat dels assumptes inclosos en l’ordre del dia,
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el Sr. Alcalde vol fer constar en acta, la seva felicitació, i la de la Croporació a la
Regidora, Sra. Norma Català, per la seva maternitat, alhora que expressa els
millors dels desitjos per la regidora i per la Queralt.
A continuació, es procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre
del dia
A) PART RESOLUTIVA

1.- EXPEDIENT 201/2017. APROVACIÓ DE PLA ECONÒMIC-FINANCER
2017/2018.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix ha liquidat l’exercici 2016 amb una capacitat de
finançament de 33.149,66 €, un incompliment de la Regla de la despesa de
220.985,24 €, un deute viu del 4,29 %, un Romanent de tresoreria és positiu de
600.545,03 € i un estalvi net de 665.258,51 €.
2.- Per la qual cosa són correctes tots els indicadors a excepció de la regla de la
despesa, i per tant, procedeix la confecció d’un Pla econòmic financer per corregir
el desequilibri amb un horitzó 2018.
3.- Consta en l’expedient l’informe emes pel Sr. Josep M. Serño Domènech, Cap
dels Serveis Econòmics Municipals del Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona.
4.- El secretari interventor ha emès el corresponent informe.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, estableix que les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant
l'any en curs i el següent.
2.- De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han
de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment.
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per
la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment,
per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran
retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al
seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent,
Proposta d’Acord:
1r.- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que
aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a
l’annex.
2n.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
3r.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

2.- EXPEDIENTE 137/2017. REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016.
2.- 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 2016.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 15 i 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els Bases del
Règim Local.
2.- 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.
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.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
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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 2017, i
que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2016. El resum que s’aprova és el següent:

Total homes
Total dones
Població al municipi a 1/1/2016

Totals
1.815
1.805
3.620

Segon.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a 1 de
gener de 2017, que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté
tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data
esmentada.

3.- EXPEDIENT 105/2017. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A L'APLICACIÓ
DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- L’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.: 2016/25, de 23 de
febrer, va procedir a l’aprovació de la liquidació del Pressupost General d’aquesta
Corporació corresponent a l’exercici 2016.
2.- Consta en l’expedient l’informe favorable de Secretaria Intervenció.
Fonaments de Dret:
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst
a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la
liquidació de l'exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir,
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si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de
capacitat de finançament de l'exercici 2017, si encara queda import a distribuir
aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per
inversió financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener de 2017
de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a
sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits
incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre
dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de
conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de
l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de
la mateixa Llei.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l'adopció del següent
Proposta d’acord:
Primer.- Aprovar la següent distribució del superàvit:
Distribució del superàvit
Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
Import màxim d'Inversió financerament sostenible
Import de lliure disponibilitat

0,00
33.149,66
600.545,03

4.- EXPEDIENTE 203/2017. APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT
2017/2020
Favorable
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La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Joventut, determina
que el desplegament en el territori de les polítiques de joventut, es faci a través de
Plans de Joventut, en una escala que va des del Pla Nacionals de Joventut, als
plans comarcals i als plans municipals.
El Pla Local és un document estratègic que marca les polítiques de joventut del
municipi per un període de 4 anys, per aquest motiu, tot el procés es du a terme de
manera participada amb joves, entitats i professionals en cada una de les seves
fases, diagnosi i propostes.
A més, el Pla Local de Joventut és l’eina necessària per accedir a recursos i ,
també, el full de ruta que manca i sistematitza les actuacions que, en matèria de
joventut, es despleguen des dels ajuntaments. Les fases d’un Pla Local són les
d’anàlisi de la realitat juvenil, diagnosi, recull de propostes mitjançant un procés
participatiu i la redacció final, en la que es dissenyen i concreten actuacions i
serveis.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2017/2020, d’acord amb les disponibilitats
pressupostaris de cada exercici.
2n.- Facultar a l’Alcalde o al regidor en qui delegui per signar la documentació que
calgui per fer efectiu aquest acord.
3r.- Notificar l’acord als interessats
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.
Signat: Marc Mur Bages, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió
plenària núm.: 5/2017, de 27 de juny.
Signat: Arturo González Benet,
Secretari de l’Ajuntament de Flix
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