AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 7/2017,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 19 DE SETEMBRE DE 2017
Expedient núm.:
PLN/2017/6

Òrgan col·legiat:
PLE

Dades de la sessió:
Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari:

Assistents:
Càrrec
Alcalde accidental:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Ordinària
19 de setembre de 2017
Des de les 18:35 fins a les 19:10 hores
Sala de Plens
Francesc Barbero Escriva
Arturo González Benet

Nom i Cognoms
Francesc Barbero Escrivà
Delfí Castellví Descarrega
Josep Solé Rojals
Norma Pujol Farré
Núria Blanch Hernández
Albert Mani Martínez
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Arturo González Benet

Assisteix
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Marc Mur Bagés: «Baixa per malatia»
2. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
3. Lara Bertran López de los Mozos: «Impossibilitat»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President
en funcions, obre la sessió, excusant l’assistència a la sessió, d’una banda del Sr.
Alcalde que es troba de baixa per malaltia, i d’altra, dels regidors, Francesc Romero i
Lara Bertran, que els hi ha estat impossible assistir a la sessió per motius laborals.
A) PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
S'aproven, per UNANIMITAT, les actes corresponents a les sessions:
a) Acta núm.: 05/2017, corresponent a la sessió ordinària de 27 de juny de 2017.
b) Acta núm.: 6/2017, corresponent a la sessió extraordinària de 19 de juliol de
2017
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2.- EXPEDIENT NÚMERO: 623/2017. NOMENAMENT DELS INTEGRANTS DE LA
COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Antecedents:
1.- La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha comunicat,
que mitjançant resolució de 16 de maig de 2017, s’han iniciat els expedients de
delimitació del municipi de Flix amb els municipis de la Bisbal de Falset, Llardecans,
Maials, Margalef i Vinebre.
2.- En l’esmentat escrit sol·licita la designació dels integrants de la Comissió Municipal
de Delimitació.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 27 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre. Pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Nomenar com a integrants de la Comissió Municipal de Delimitació de
l’Ajuntament de Flix, les següents persones,
-

Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-president de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Francesc Barbero Escriva, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Josep Solé Rojals, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Diego Ramírez Macias, Tècnic Municipal.
Sr. Arturo González Benet, secretari de l’Ajuntament de Flix.

2n.- Traslladar aquest acord a les persones nomenades i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

3.- EXPEDIENT 251/2017. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
L’AJUNTAMENT DE FLIX CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

DE

Antecedents:
1.- Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
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2.- El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació
bàsica, complementària i annexos.
3.- La Comissió especial de Comptes de l’Ajuntament de Flix ha dictaminat
favorablement el Compte General corresponent a l’exercici 2016, en sessió celebrada
el dia 27 de juny de 2016.
4.- El Compte General corresponent a l’exercici 2016 ha estat exposat al públic pel
termini reglamentari, mitjançant el Tauler d’Edictes de la Corporació, la seu electrònica
de l’Ajuntament de Flix i anunci inserit en el BOPT núm.: 132, de 10 de juliol de 2017.
5.- Finalitzat el termini d’exposició pública NO s’han presentat reclamacions ni
al·legacions contra el mateix.
Fonaments de Dret:
1.- Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants
en relació amb la tramitació i el contingut.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016,
integrats pels comptes de l’Ajuntament de Flix i de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM.
2n.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent:
a) Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de l’entitat local.
b) Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
c) Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
3r.- RETRE els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles esmentats en la part expositiva.

4.- EXPEDIENT NÚMERO: 621/2017. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE FLIX
S’ADHEREIXI AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I
MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS
SOCIALS
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Exposició de motius:
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de
Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un
model d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i
ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han
de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en
totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens
locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial
vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència
Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix
de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada
moment.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva
consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una
administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els
agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala que es
poden assolir amb aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de
2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària,
li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu,
per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa
vigent.
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de
les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui
creada correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de
les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar
economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions
tributàries catalanes.
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Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del
seu sector públic que en vulguin formar part.
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Flix subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el
Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la
Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.
Segon.- Que l’Ajuntament de Flix subscrigui amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a l’homogeneïtzació
dels processos i mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que
ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest
ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms
locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i
qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del
sector públic d’aquest Ajuntament.
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la
Independència) l’aprovació de la present moció.
5.- EXPEDIENT NÚMERO: 446/2017. APROVACIÓ DE LES BASES
REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA
DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L'ESTALVI EN EL CONSUM D'ENERGIA DELS
HABITATGES INCLOSOS EN PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA
COLÒNIA FÀBRICA I ELS COMELLARETS – LES CASETES.
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix, en el marc del Projecte d’Intervenció Integral de la Colònia
Fàbrica i els Comellarets – les Casetes, considera convenient establir un marc general
de les condicions per regular l’atorgament de subvencions destinades a la millora de
l'eficiència energètica i l'estalvi d'energia en els habitatges inclosos en l'àmbit territorial
inclòs en el Projecte d'Intervenció.
2.- S’han redactat les corresponents Bases reguladores de l’atorgament de
subvencions per a la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi en el consum d’energia
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dels habitatges inclosos en el Projecte d’Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica i els
Comellarets – les Casetes.
Fonaments de Dret:
1.- Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3.- Article 239 a 241 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.
4.- Articles 118 a 129 del Decret 179/95, 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 de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar inicialment les bases Bases reguladores de l’atorgament de subvencions
per a la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi en el consum d’energia dels
habitatges inclosos en el Projecte d’Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica i els
Comellarets – les Casetes, que figuren com a annex al present acord.
2n.- Exposar les esmentades bases a informació pública durant el termini de 20 dies,
d’acord amb allò que disposa l’article 124 del reglament d’Obres, activitats i serveis
dels ens locals.
3r.- Fer les publicacions oficials corresponents, inclosa la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes oportuns
4t.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions ni al·legacions, aquesta aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA
DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L'ESTALVI EN EL CONSUM D'ENERGIA DELS
HABITATGES INCLOSOS EN EL PLA DE BARRIS
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de les presents Bases és establir el marc general de les condicions per regular
l’atorgament de subvencions destinades a la millora de l'eficiència energètica i l'estalvi
d'energia en els habitatges inclosos en l'àmbit del Projecte d'Intervenció Integral de la Colònia
Fàbrica, els Comellarets i les Casetes, que es trobin inclosos el alguns dels supòsits esmentats
en la base segona.
SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ.
2.1. Seran subvencionables aquelles actuacions dels habitatges que es trobin inclosos dins
l'àmbit del Projecte d'Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica, els Comellarets i les Casetes, el
detall dels carrers del qual es troba a l'Annex 1.
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2.2. Els edificis han de tenir una antiguitat superior als 20 anys.
2.3. Les subvencions que es concediran ho seran per fomentar la substitució de tancaments
vells (finestres, portes-vidrieres, claraboies, etc. ...) per altres de noves, amb més aïllament
tèrmic.
TERCERA. DESTINATARIS
Els ajuts i subvencions s’atorgaran exclusivament als propietaris d’immobles que ho sol·licitin.
Aquest immoble haurà d’estar destinat a habitatge, i queden exclosos els edificis que
estiguin destinats a l’exercici d’altres activitats que no sigui aquesta, si bé poden existir als
baixos altres activitats sempre i quan hi hagi també habitatge.
Els sol·licitants que siguin deutors de la Hisenda Municipal per qualsevol concepte, no
poden acollir-se als beneficis d’aquestes bases.
QUARTA. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
La dotació pressupostària per atendre els ajuts regulats en aquestes bases es troba en la
partida pressupostària: 2017-1522.7800007, “Ajuts millores tancaments habitatges (LLEI
BARRIS)”, amb una dotació econòmica de 20.000 €.
En el supòsit que el nombre de sol·licituds excedís de les disponibilitats econòmiques existents,
s’atendran les sol·licituds presentades fins l’acabament dels fons existents a la partida
pressupostària, per l’ordre de presentació en el Registre d’Entrada, sempre que reuneixin tots
els requisits.
CINQUENA. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS.
L'import màxim a de la subvenció serà de 2.000 euros per habitatge.
La quantia màxima de les subvencions per habitatge no pot superar el 60% del cost
subvencionable de l'actuació.
SISENA. SOL·LICITUD.
Les sol·licituds, segons el model que es facilitarà a l’Ajuntament, es presentaran al Registre
General, situat a les oficines municipals del carrer Major, núm. 18 de Flix, en el moment de
sol·licitar la llicència municipal d’obres. També es podran presentar amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud de llicència d’obres i sempre abans a la data de finalització de les
mateixes. Les sol·licitud es podran presentar fins el 31 de desembre de 2017.
També es podrà presentar la sol·licitud, per qualsevol dels mitjans reconeguts per la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SETENA. TRAMITACIÓ.
Un cop presentada la sol·licitud de llicència d’obres, la mateixa serà informada pels Serveis
Tècnics Municipals, que amb independència del contingut de l’informe refeit a la sol·licitud de
llicència, faran, si s’escau, una proposta quantificada de la subvenció a atorgar, d’acord amb la
documentació presentada pel peticionari, l’expedient serà resolt per la Junta de Govern local de
l’Ajuntament, la qual acordarà l’atorgament de les llicències i subvencions a què es refereixen
aquestes bases. L’esmentat acord es notificarà al peticionari per tal que pugui començar es
treballs. Les obres autoritzades s’hauran d’iniciar i finalitzar dintre del termini indicat a la
llicència d’obres concedida.
En el cas que les peticions d’ajuts es presentin amb posterioritat a la concessió de la llicència
d’obres, els Serveis Tècnics Municipals, faran la proposta quantificada de la subvenció a
atorgar, d’acord amb la documentació presentada pel peticionari, l’expedient serà resolt per la
Junta de Govern local de l’Ajuntament
VUITENA. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.
Els beneficiaris dels ajuts regulats en les presents bases es comprometen a respectar i
complir la normativa urbanística en l’execució de les obres objecte de la subvenció, així com les
indicacions que l’Ajuntament pugui fer per a una millor execució dels treballs a través dels
Serveis Tècnics Municipals.
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NOVENA. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Per poder accedir a aquesta subvenció les obres s'han de finalitzar, com a màxim, el 31 de
desembre d'aquest any.
DESENA. JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT.
10.1. Acabats els treballs, l’interessat presentarà l’imprès que facilitarà l’Ajuntament, juntament,
amb els originals de les factures corresponents a les actuacions realitzades per tal de sol·licitar
la inspecció dels Serveis Tècnics Municipals i el pagament de la subvenció corresponent. A
aquest efecte l’Ajuntament inspeccionarà la realització efectiva dels treballs.
10.2. Informat l’expedient, la Junta de Govern resoldrà d’acord amb l’informe realitzat pels
Serveis Tècnics i la Secretaria de l’Ajuntament. L’acord de pagament de la subvenció podrà
revocar parcialment els imports concedits inicialment, en el cas que es justifiquin
documentalment despeses inferiors a les establertes en la documentació inicial.
ONZENA. COMPATIBILITAT DELS AJUTS.
Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts que es puguin obtenir de les diferents
administracions públiques, sempre i quan la suma dels ajuts obtinguts no superi el cost total de
l'obra.
DOTZENA. LIMITACIONS.
Els immobles beneficiaris de les subvencions regulades per les presents bases, no podran
acollir-se a una nova subvenció pel mateix concepte durant el període de 15 anys.
TRETZENA. REVOCACIÓ.
2.1. L’Ajuntament de Flix podrà revocar la subvenció concedida per incompliment de qualsevol
de les obligacions que li corresponen d’acord amb la legislació general, aquestes bases i l’acte
d’atorgament de la subvenció. La realització d’irregularitats urbanístiques comportarà la pèrdua
del dret a percebre aquestes ajudes, sense perjudici d’altres responsabilitats que es puguin
reclamar al responsable.
2.2. L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de deu dies,
durant els quals el beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que
consideri pertinents, i, únicament quan la revocació obeeixi a motius d’oportunitat o de canvi de
criteri, pot comportar, si és el cas, el deure d’indemnitzar al beneficiari pels danys i perjudicis
eventualment causats.
CATORZENA. REVISIÓ.
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la
concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el
seu contingut i condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en els supòsits
següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
b) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament l’import de les despeses de
l’actuació, en els termes i dins del termini que s’indiquen en aquestes bases.
QUINZENA. REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ SATISFETA
15.1. El beneficiari de la subvenció estarà obligat a procedir al reintegrament de les quantitats
indegudament percebudes, juntament amb l’exigència de l’interès de demora corresponent, des
del moment del pagament de la subvenció, en els casos previstos per les presents bases i a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
15.2. A aquest efecte, l’Ajuntament notificarà al beneficiari l’oportuna resolució acordant el
reintegrament, fent alhora, l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes
des de la recepció de la notificació sense haver reintegrat les quantitats reclamades, es

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

procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en els terminis i la
forma que preveu el Reglament General de Recaptació i l’altra normativa aplicable.
SETZENA. INFORMACIÓ ADDICIONAL
L’Ajuntament de Flix es reserva el dret de demanar informació i documentació complementària
no prevista en aquestes Bases, així com, i d’acord amb la normativa legal vigent, de revocar,
modificar o anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les condicions
que motivaren el seu atorgament.
DISSETENA.- RÈGIM JURÍDIC.
Seran d’aplicació supletòria a les subvencions concedides per aquestes bases,
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, (articulat bàsic).
b) Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, (articles 118 i següents).
c) La resta de normativa legal vigent que sigui d’aplicació
DIVUITENA. RÈGIM DE RECURSOS.
Contra els acords i les resolucions de concessió i desestimació de subvencions i ajuts, els
beneficiaris/peticionaris podran interposar potestativament Recurs de Reposició davant de
l’òrgan que hagi resolt la sol·licitud, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de
la seva notificació o directament Recurs Contenciós Administratiu davant Administrativa del
Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la notificació.
Annex 1.
Carrers inclosos dins l'àmbit del Pla de Barris
COLÒNIA FÀBRICA
 C/ 19 de juliol
 Ctra. de Riba-roja
 C/ Alberto Quintana
 C/ Dr. Stroof
 Avinguda de Francesc Ripoll
 C/ E. Scheef
 Avinguda de Flix
 C/ Molí (del num 41 i del 26 al final)
 Avinguda de Riba-roja
 C/ Passeig Nou
 Avinguda dels xops
 Plaça Dr. Müller
 C/ Carlos Pistor
 C/ Plienninger
 Passeig Nou
CASETES
 Avinguda de Barcelona (fins el num 23 i 28)
 Passatge de la Indústria
 C/ Bons Aires
 Passeig Sant Tomàs
 C/ Grup Castell Vell
 Passatge Comerç
 C/ La Pau
 C/ Santa Eulàlia
 C/ Nord
 Travessera Sant Tomàs
 C/ Pau Casals
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 Avinguda de la Colònia
COMELLARETS
 C/ Comellarets
 C/ Salvador Espriu
 C/ Enric Granados
 C/ Llevant
 C/ Escoles (del 44 i del 47 al final)
 C/ Pere Quart
 C/ Mirador

6.- EXPEDIENT NÚMERO: 622/2017. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ COM A
OBRA D'INTERÈS ESPEICLA O D'UTILITAT PÚBLICA DE L'ACTUACIÓ:
"PERLLONGACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT
GRAN DEL CARRER ESCOLES NÚM.: 39-42" DE FLIX
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Antecedents:
1.- La Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, amb data 11 de juliol de 3017, ha sol·licitat d’aquest
Ajuntament la declaració com a obra d'interès especial o d'utilitat pública de l'actuació:
"Perllongació del mur de contenció de la Residència de la Gent Gran del carrer
Escoles núm.: 39-42" de Flix.
Fonaments de Dret:
1.- Article 103.2.a) 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.
2.- Article 6.2.a) de l’Ordenança fiscal numero 4, reguladora de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2017.
Atès que l’Ajuntament de Flix considera que l’actuació: "Perllongació del mur de
contenció de la Residència de la Gent Gran del carrer Escoles núm.: 39-42" de Flix,
instada per la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, suposa una millora en les condicions de seguretat de
l’esmentada Residència, i de les persones que en gaudeixen i hi treballen.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Declarar l’actuació: "Perllongació del mur de contenció de la Residència de la
Gent Gran del carrer Escoles núm.: 39-42" de Flix, com a obra d'interès especial o
d'utilitat pública, amb els avantatges que s’assenyalen en els articles 103.2.a) 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, i 6.2.a) de l’Ordenança fiscal numero 4, reguladora
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l’Ajuntament de Flix per a
l’any 2017.
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2n.- Traslladar aquest acord a la Direcció de Serveis del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
7.- EXPEDIENT 583/2017. DELEGACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE:
“ARRANJAMENT DE DOS TRAMS DELS SENDERS DE LA ZONA DEL MEANDRE
DE FLIX”, AMB UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 43.231,94.€, MÉS 9.078,71.- €, EN CONCEPTE D’IVA.
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2016,
va aprovar amb caràcter inicial el projecte tècnic redactat pels Serveis d’Enginyeria
Municipal del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona:
“Arranjament de dos trams dels senders de la zona del Meandre de Flix”, amb un
pressupost d’execució per contracta de 43.231,94.- €, més 9.078,71.- €, en concepte
d’IVA.
2.- Raons d’eficàcia i economia fan aconsellable delegar en la Junta de Govern
d’aquesta Corporació, la realització de quans actes administratius siguin necessaris
per a l’aprovació definitiva de l’esmentat projecte, inclòs l’acte formal d’aprovació.
Fonaments de Dret:
1.- Article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
2.- Articles 43, 44 i 51 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.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Delegar en la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix per a la realització de
quans actes administratius siguin necessaris per a l’aprovació definitiva del projecte,
inclòs l’acte formal d’aprovació, ““Arranjament de dos trams dels senders de la zona
del Meandre de Flix”, amb un pressupost d’execució per contracta de 43.231,94.- €,
més 9.078,71.- €, en concepte d’IVA.
2n.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

8.- EXPEDIENT NÚMERO: 628/2017 APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2017, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI.
Acord: Favorable. Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Antecedents:
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1. Per Providència d’Alcaldia de data 15/09/2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 15/09/2017, ha proposat les partides i els imports
que s’han de modificar.
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
Fonaments de Dret:
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 2/2017,
per import de 42.408,48 €, que cal finançar mitjançant majors i nous ingressos
recaptats i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost
vigent de la corporació, el resum del qual es detalla a continuació,
INGRESSOS
CAPITOL 1
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INGRESSOS

Inicial

Modificacions

Definitiu

CAPITOL 2
CAPITOL 3

34.200,00
835.180,00

13.778,63
0,00

47.978,63
835.180,00

CAPITOL 4
CAPITOL 5
CAPITOL 6
CAPITOL 7
CAPÍTOL 8
CAPITOL 9

1.952.196,22
48.025,00
0,00
498.223,35
29.153,74
0,00

28.629,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.980.826,07
48.025,00
0,00
498.223,35
29.153,74
0,00

TOTAL

5.135.280,31

42.408,48

5.177.688,79

DESPESES

inicial

Augments

Disminucions

Definitiu

CAPITOL 1
CAPITOL 2
CAPITOL 3

1.810.805,22
1.966.010,37
10.391,36

19.716,07
29.490,87
0,00

10.251,84
12.227,08
0,00

1.820.269,45
1.983.274,16
10.391,36

CAPITOL 4
CAPITOL 5
CAPITOL 6
CAPITOL 7
CAPÍTOL 8
CAPITOL 9

274.008,00
0,00
904.065,36
170.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15.680,46
0,00
0,00
0,00

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

274.008,00
0,00
919.745,82
170.000,00
0,00
0,00

5.135.280,31

64.887,4

22.478,92

5.177.688,79

TOTAL

2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i a la seu electrònica. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
8.- INFORMES DE DECRETS D'ALCALDIA
Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia,
Data

Resum

23-06-17 Decret suspensió límits acústics Sant Joan
26-06-17 Decret convocatòria Ple ordinari dia 27 de juny de 2017
27-06-17 Decret de pagament relació de factures 15/2017
28-06-17 Decret 2 pagament AGEDI
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Data

Resum

30-06-17 Decret de pagament relació de despeses òrgans col·legiats 9/2017
03-07-17 Decret convocatòria Junta de Govern 16-2017
04-07-17 Decret pagament gratificació Guardia Municipal
05-07-17 Decret pagament bestreta Sebes
06-07-17 Aprovació relacio classificada proposicions Contracte enllumenat
07-07-17 Decret de pagament relació de factures núm. 16/2017
Decret complement productivitat Cap de la Guàrdia Municipal mesos de maig i
07-07-17
juny
10-07-17 Aprovació definitiva projecte Accessos Castell Nou
12-07-17 Decret de pagament Conveni Festival Pingüí 2017
17-07-17 Decret nomenament parcial Pla Ocupació 2017
18-07-17 Convocatòria Ple extraordinari dimecres 19 de juliol a les 19:30
20-07-17 Decret de convocatòria de Junta de Govern 17/2017
20-07-17 Decret suspensió límits acústics Revetlla Quintos
20-07-17 Decret ampliació horari terrasses festa dels Quintos
26-07-17 Decret anul·lació arbitris
27-07-17 Decret de pagament de relació de despeses d'òrgans col·legiats 10/2017
27-07-17 Decret de pagament Relació de factures 17/2017
27-07-17 Decret de pagmament de convenis
28-07-17 Decret augment 1% retribucions empleats Ajuntament
28-07-17 Delegació facultats Regidoria Mitjans de Comunicació en el 1r Tinent d'Alcalde
28-07-17 Delegació de les funcions d'Alcaldia en els Tinents d'Alcaldes
01-08-17 Decret suspensió límits acústics Festes Majors
01-08-17 Decret ordre execució Comunitat Propietaris St. Jordi 19
02-08-17 Decret liquidació taules i cadires febrer, març i abril 2017
02-08-17 Complement salarial Guardia Municipals mes de juliol
03-08-17 Proposta Ordre Execució Juan Rodriguez i Montserrat Franquet
04-08-17 Decret contractació redacció memòria valorada adequació espais Batalla Ebre
10-08-17 Convocatòria Junta de Govern 18/2017
11-08-17 Ordenació de pagaments de la Relació de Factures núm.: 18/2017
11-08-17 Decret pagament despeses divereses Regidors 11/2017
30-08-17 Decret pagament Conveni Festival Sirga
30-08-17 Decret pagament a compte Conveni Sebes
01-09-17 Decret complement productivitat Guardia Municipal agost
05-09-17 Convocatòria Junta de Govern 19/2017, de 6/9/2017
06-09-17 Assumpció funcions delegades regidora Norma Ribera Català
07-09-17 Decret de pagament de Relació de factures 19/2017
14-09-17 Delegacions temporals Regidories de Festes i Tradicions i Acció Social
14-09-17 Trasllats requeriments Tribunal Constitucional suspensió referèndum 1 d'octubre
15-09-17 Decret delegació facultats alcaldia casament
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El Ple es dona per assabentat.

9. ALTRES INFORMES D’ALCALDIA
L’Alcalde en funcions informa els membres del Ple, que el proper mes de d’octubre,
començarà a treballar la nova arquitecte municipal, que ha resultat nomenada desprès
del corresponent procediment públic per a la cobertura de la plaça.
L’Alcalde en funcions aprofita la ocasió per fer constar en acta, l’agraïment de la
Corporació a la tasca realitzada en aquets últims 30 anys, per l’Arquitecte, Sr. Antonio
Masalies.

C) PRECS I PREGUNTES
Per part dels regidors, no se’n formulen.
Obert el torn de precs i preguntes al públic assistent, de conformitat amb allò establert
en l’article 78 del Reglament Orgànic Municipal, se’n formulen les següents,
Per part del Sr. Carlos Julian es formules les següents
a) Demana aclariments sobre l’import dels ingressos per entrades a Festes
Majors. El regidor d’Hisenda, Sr. Delfí Castellví li manifesta que
pressupostàriament hi havia consignats 10.000 euros, i que els ingressos
efectius han estat de 15.000 euros, la qual cosa ha general uns majors
ingressos per import de 5.000 euros.
El Sr. Julian fa una reflexió en el sentit que atès l’import de les entrades, i el
que suposen respecte al cost de les festes, (al voltant dels 105.000 euros), si
l’Ajuntament no s’ha plantejat que aqueta actes siguin gratuïts.
L’Alcalde en funcions li contesta que fins ara no s’havia plantejat, però que es
una qüestió que es tindrà en compte.
b) Pel que fa a les bases reguladores de l’atorgament de subvencions per a la
millora de l’eficiència energètica i l’estalvi en el consum d’energia dels
habitatges inclosos en el Projecte d’Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica i
els Comellarets – les Casetes, el Sr. Julian planteja la possibilitat d’ampliar
l’objecte de les bases, manifesta que destinar-les, exclusivament a “fomentar la
substitució de tancaments vells (finestres, portes - vidrieres, claraboies, etc. ...)
per altres de noves, amb més aïllament tèrmic”, les limita mot, i que hi ha altres
actuacions, com ara aïllament de façanes, o substitució de calderes”, que
també incideixen en la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi en el consum
d’energia dels habitatges.
L’Alcalde en funcions li contesta que en les bases previstes per aquest exercici
no s’ha tingut en compte, però que es pot estudiar per futures convocatòries.
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Per part del Sr. Josep Antoni Guiu es pregunta si s’ha rebut resposta a una queixa que
va formular, en relació al tracte que va rebre d’un vigilant de seguretat d’ERCROS, SA,
mentre intentava fer fotografies de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, i que la Junta
de Govern de l’Ajuntament va acordar traslladar a ERCROS.
Per L’Alcalde en funcions li contesta que no li consta que s’hagi donat resposta. El Sr.
Josep Antoni Guiu manifesta que fins ara ha esperat la resposta d’ERCROS, però
donat que aquesta no s’ha produït, posarà aquets fets en coneixement públic pels
mitjans que consideri oportuns.

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: Francesc Barbero Escrivà, Alcalde-President en funcions; Arturo González
Benet, secretari municipal.
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