AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 2/2012 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 1 DE MARÇ DE 2012
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:
Regidors:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
2/2012
1 DE MARÇ DE 2012
Decret d’Alcaldia núm.: 26/2012, de 24 de febrer
Sala de Plens de l’Ajuntament
19:05 hores
20:30 hores

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

Sr. Raül Sabaté Cervelló
Ordre del dia

1. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Flix per a
l’exercici 2012, de la plantilla orgànica i de les bases d’execució del
pressupost
2. Moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat

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:
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1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA PER A L’EXERCICI 2012
El Sr. Delfí Castellví, regidor d’Hisenda, procedeix a explicar detalladament
els pressupostos que es presenten a aprovació.
Realitzada l’exposició, la Sra. Montserrat Forcades demana la paraula per
tal de formular un seguit de preguntes que són contestades sense ordre
pel regidor d’Hisenda i pel Sr. Alcalde. Per a la claredat de l’acta es
procedeix a fer constar les preguntes en l’ordre amb que van ser
formulades i les respostes corresponents.
Amb relació als ingressos la Sra. Forcades formula les següents preguntes:
1) En quin percentatge s’ha augmentat la partida de l’IBI?
El Sr. Castellví explica que l’augment és aproximadament del 6% degut a la
normativa introduïda pel Reial Decret-Llei 20/2011, de 31 de desembre,
d’obligat compliment.
2) A què és degut l’increment de més d’un 11% de la partida d’IAE?
El regidor d’hisenda explica que l’increment és degut als majors drets
reconeguts al final de l’exercici 2011 respecte a les previsions inicials
pressupostades.
3) A què és degut l’augment de la taxa elèctrica en més de 14.000 euros,
tenint present la disminució de l’activitat econòmica i nombre
d’habitants?
El Sr. Alcalde respon que l’augment ve relacionat amb l’augmentat del
percentatge facturat per les companyies elèctriques. A majors quotes
cobrades per les companyies major increment de la taxa que rep
l’Ajuntament.
4) Respecte a les dos subvencions previstes per la reparació de la barca, hi
ha un compromís ferm? En cas de que no s’obtinguessin, d’on sortirien els
recursos per reparar la barca?
El Sr. Alcalde respon que els compromisos que es tenen són orals i per més
quantia de la pressupostada, que no s’ha reflectit per criteris de
prudència.
5) Tenint present que al plenari es va explicar que durant el present
exercici no es rebria cap ingrés per la llei de barris, per què s’ha previst
una inversió de 205.000 euros a càrrec d’aquesta subvenció? És per això
que a final de l’any passat es va concertar una pòlissa de tresoreria per
500.000 euros?
El Sr. Alcalde explica que la llei de barris no s’ha suspès, però que es
pagarà al 2014 i és per això que només s’ha pressupostat una obra amb
càrrec a aquestes subvencions. La pòlissa de tresoreria no guarda relació
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amb la llei de barris, ja que és contractada generalment per tots els
ajuntaments per fer front a necessitats puntuals de tresoreria.
6) Ara que s’observa que s’ha abandonat la idea de construir l’hotel
d’entitats amb càrrec a la subvenció del PUOSC, quines obres es
finançaran amb aquesta subvenció?
El Sr. Alcalde respon que, de moment i a l’espera de les noves subvencions
del PUOSC i Diputació per a 2013, s’ha decidit destinar la subvenció del
PUOSC per a fer front a petites obres a les ubicacions que hi figuren al
pressupost.
7) A què es deu l’augment en un 300% de la partida de la taxa per gestió
de runes respecte l’any passat, tenint present que hi ha menys volum de
construcció?
El Sr. Castellví explica que la partida de taxa de runes s’ha augmentat en
base a que l’ingressat a l’exercici anterior va ser molt superior al que
s’havia pressupostat inicialment.
Amb relació a les despeses la Sra. Forcades formula les següents
qüestions:
1) Per què la partida del casal Sant Jordi passa de 4.000 a 24.600 euros?
El Sr. Castellví explica que l’augment és degut a la reparació inajornable de
la teulada del casal i de l’estudi de millora energètica que s’ha realitzat.
2) A quina partida estan reflectits els socorristes de la piscina municipal?
El regidor d’hisenda explica que els socorristes s’han inclòs a la partida de
personal laboral temporal.
3) Per què ha augmentat el capítol de despeses de personal en més de
19.000 euros, tenint present que el nombre de treballadors de
l’Ajuntament és el mateix que l’any passat? Des de quan forma part la
directora de la Veu de Flix de la plantilla de personal?
El Sr. Castellví desglossa les partides de personal, en les quals es troben
treballadors que abans figuraven a d’altres partides, com és el cas dels
socorristes.
El Sr. Alcalde afegeix que la directora de la Veu de Flix apareix a la plantilla
des del moment que signa el contracte laboral, amb un 25% de jornada.
4) Per què ha augmentat la partida de combustible de protecció civil? Per
què s’ha reduït, al mateix temps, la destinada a la guàrdia municipal?
El Sr. Castellví respon que el combustible de protecció civil ha augmentat
perquè s’inclou el del Toyota destinat a protecció civil i l’equip electrògen
del CECOPAL. La reducció del combustible de la guàrdia municipal ve
donada per una simple intenció d’estalvi.
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5) Per què s’ha reduït la despesa d’escombraries en un 7%?
El Sr. Alcalde explica que el cost de les escombraries a través del Consorci
de gestió de residus és cada volta més elevat. Davant d’aquesta situació
alguns ajuntaments han decidit abandonar el Consorci. L’Ajuntament té la
intenció de que els costos baixin dins del marc del Consorci, però si al
juliol no hi ha solució l’Ajuntament buscarà noves opcions fora del mateix.
6) Per què s’ha creat la partida de suport a la brigada, inexistent al
pressupost 2011?
El Sr. Castellví respon que aquesta partida fa referència a la persona que
anteriorment prestava el servei de la barca i que fins al maig prestarà un
servei de suport a la brigada.
7) Com i on es troba l’ecògraf que apareix pressupostat?
El Sr. Alcalde explica que l’ecògraf es troba al CAP de Flix. L’aparell va ser
reparat amb recursos de la central nuclear, actuant l’Ajuntament com a
intermediari.
8) A quina partida es troba prevista la persona encarregada del
funcionament del casal Sant Jordi?
El Sr. Castellví respon que la persona encarregada del casal Sant Jordi es
troba integrada al personal de l’Ajuntament.
9) Per què s’ha augmentat en un 127% la partida de transport-autobús
municipal?
El regidor d’hisenda respon que l’augment té per objectiu ajustar les
previsions que es van fer inicialment al 2011 al que finalment va ser la
despesa per aquests conceptes.
10) Per quina raó s’ha augmentat la partida de retribucions de càrrecs
electes de 70.000 a 80.000 euros, tenint present la sensibilitat social que
hi ha amb aquest tema i la tendència generalitzada de reduccions?
El Sr. Alcalde respon que no s’han incrementat les retribucions dels
càrrecs electes. Al juny de l’any passat es va aprovar el nou règim
d’assistències a òrgans col·legiats i amb l’aprovació del nou pressupost
s’ha de procedir a efectuar els ajustos pertinents.
Finalitzades les preguntes s’inicia
posteriorment se sotmetrà a votació.

un

debat

sobre

l’acord

que

La Sra. Forcades opina que les despeses previstes al casal Sant Jordi no
haurien de figurar com a despesa corrent, sinó com a inversió.
El Sr. Sergi Fernández vol saber per què el parquet del pavelló sí que es
troba en el capítol d’inversions.
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El Sr. Castellví respon que el parquet s’ha inclòs a inversions perquè les
obres no només comprendran el parquet, sinó una millora de la resta del
pavelló.
El Sr. Josep Antoni Guiu intervé per avançar que el seu grup votarà en
contra del pressupost per diversos motius. En primer lloc perquè, en un
marc com l’actual on totes les Administracions busquen reduir despeses,
l’Ajuntament de Flix ha incrementat el pressupost. En segon lloc perquè a
l’hora de pressupostar els ingressos corrents considera que no es pot
reflectir únicament la forma com es va tancar l’exercici anterior. A més,
manifesta que aquestos s’han reduït, situació que s’hauria agreujat de no
ser per la subvenció del PAM de 2012, que es pot destinar a despesa
corrent. També critica que el capítol I de despeses s’hagi incrementat en
20.000 euros, al contrari del que està passant a la resta d’administracions.
Tampoc entén la reducció del capítol II, ja que considera que una bona
decisió seria mantenir el bon funcionament dels serveis municipals. En
canvi es proposa aprovar un pressupost amb reducció de serveis i més
despesa de personal. Tampoc entenen com s’ha pogut pressupostar
únicament 100.000 euros per a festes locals, tenint present el cost de les
festes dels anteriors exercicis. Finalment manifesta que els pressupostos
s’han elaborat sense rigor, ja que s’han inclòs partides per conceptes que
ja figuraven al pressupost de l’exercici anterior.
El Sr. Alcalde replica que els pressupostos s’han elaborat amb el màxim de
rigor ja que per raons de comptabilitat s’ha decidit afegir partides que
l’exercici anterior no es van ingressar ni es van gastar, com és el cas de la
subvenció d’Aquamed per l’adquisició de les finques de l’abocador.
Respecte a la partida de festes locals, explica que l’any passat el
pressupost era de 130.000 euros i enguany es preveu que la despesa sigui
de 100.000 euros. Respecte a les crítiques del capítol destinat a despeses
de personal afirma que no s’han augmentat, simplement s’ha recollit les
figures dels socorristes i del tècnic de la llei de barris, que no figuraven a
l’anterior exercici. No entén la crítica respecte a l’augment del pressupost
global de l’Ajuntament, ja que si aquest s’ha produït ha estat per
l’augment d’ingressos com major facturació elèctrica, PAM i d’altres. A
més l’estalvi net amb que conta l’Ajuntament permetrà generar promoció
econòmica i benestar al poble.
El Sr. Delfí Castellví explica la situació del deute viu i càrrega financera de
l’Ajuntament.
El Sr. Guiu diu que el seu grup no posa en dubte els ingressos, sinó que
consideren que la prudència aconsella limitar la despesa tenint present els
temps que corren. Reafirma que l’Ajuntament ha augmentat les partides
de personal i entén que les previsions de despeses de festes no són
realistes.
El Sr. Francesc Barbero intervé per a manifestar que ell veu virtuts on el
Sr. Guiu veu defectes. Entén que el fet de que l’Ajuntament de Flix pugui
mantenir les despeses en la situació actual és positiu. Les retallades no
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són una virtut i, en particular, les despeses d’inversió suposen feina per a
persones i empreses.
El Sr. Alcalde recorda que dins de les partides de personal també es
compren les persones contractades per les subvencions dels plans
d’ocupació (uns 12.000 euros), que facilita la subsistència de
determinades persones sense feina.
El Sr. Guiu tanca el torn d’intervencions dient que a tot bon governant se li
ha d’exigir una bona administració. Tal i com es troba la situació
econòmica actual ja es pot intuir com poden anar les coses i és en base a
aquest estudi de la situació actual com s’ha d’elaborar un pressupost
rigorós.
Es passa a continuació a llegir la proposta d’acord, que presenta el
següent text:
Antecedents:
1.- L’ Alcaldia de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici
2012.
2.- El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès els informes que
figuren a l’expedient.
3.- El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
4.- La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories en què s'integren els funcionaris, el
personal laboral i l'eventual, i que ha de respondre als principis de
racionalitat, economia i eficàcia.
Fonaments de dret:
1.- En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per
la legislació vigent.
2.- La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb
els articles 162 a 171 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; els
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19 i 22 del Reial Decret
Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
3.- L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que en el marc de les seves
competències
d’autoorganització,
les
Administracions
Públiques
estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen
la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de
funcions i d’acord amb el que preveu aquest capítol.
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4.- Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, 52.2.j i 283 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, 126.1 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 i 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per
a la reforma de la funció pública estableixen que el ple de l’Ajuntament ha
d’aprovar anualment la plantilla de personal, la qual ha de comprendre
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual,
en la mateixa sessió que aprovi el pressupost.
5.- L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, d’aplicació al personal al servei de
les corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes
que estableix la legislació sobre funció pública local, preveu que la
plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en els
pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d’acord
amb les escales de cada cos. També inclou el personal eventual i el
laboral.
6.- En el mateix sentit, l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal
laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el
nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin
vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu
ingrés. A continuació l’article 26 del RPSEL estableix que l’entitat local ha
d’aprovar anualment la Plantilla de Personal en la mateixa sessió en que
aprovi el pressupost.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix,
que inclou el propi de l’Entitat i el de la societat mercantil, Flix, Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, SAM, per a l'exercici econòmic de 2012, la
quantia del qual, és de 4.730.427,14 euros, així com les seves bases
d'execució, tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 112
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 162 i
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i que figura com annex 1 al
present acord.
2n.- APROVAR la plantilla de personal al servei d'aquest Ajuntament, que
compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera i
eventuals i al personal laboral corresponent a l'exercici 2012, que figura
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inclosa en el Pressupost, tot això de conformitat amb l’establert en els
articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i que figura com annex 2 al present acord.
3r.- SOTMETRE el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per a
l'exercici 2012, i les seves bases d'execució a exposició pública, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que estimin oportunes davant del Ple, que en
tot cas, disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les, de conformitat
amb el que preveuen l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4t. FER constar que si durant el termini d'exposició pública no es
presenten reclamacions, el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per
a l'exercici 2012
i les seves bases d'execució es consideraran
definitivament aprovats, de conformitat amb el que preveuen l’article
169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
5è. FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, tant
àmpliament com en dret sigui necessari, per realitzar els actes i signar els
documents oportuns per a l’efectivitat d’aquest acord.
6è.- INSERIR en el tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona el resum del pressupost i la plantilla íntegra del personal.
7è.- TRASLLADAR una còpia de la plantilla a Direcció General de la Funció
Pública Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 EN CONTRA (GRUP CIU), QUE
CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE DE MEMBRES ASSISTENTS AL PLE, 10 VOTS.
ANNEX 1

Subcon.

Denominació

112000
113000
114000
115000
116000
130000
130001
290000
300000
301000
302000

IBI rústica
IBI urbana
IBI urbana característiques especials
IVTM
IIVT
IAE
IAE CN Ascó
ICIO
Aigua domiciliària
Clavegueram
Recollida d'escombreries
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Previsió capítols
12.100,00
680.000,00
71.000,00
190.000,00
6.000,00
295.000,00
107.000,00 1.361.100,00
75.000,00
75.000,00
54.000,00
23.000,00
186.000,00
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303000
309000
312000
312001
313000
319000
319001
319002
325000
331000
332000
333000
335000
338000
339000
339001
339002
339003
343000
349000
349001
349002
349003
349004
349005
349006
391001
393001
399001
420001
423900
450000
450300
450301
450500
450800
450801
450804
461000
461001
461002
465001
465002
470001
470002
470003
470004
520001

Gestió de runes
Cementeri
Taxa Escola Bressol
Taxa Escola de Música
Piscines municipals
Transport urbà
Treballs Brigada Municipal
Festes Majors
Tramitació administrativa
Entrada vehicles voreres
Taxes electricitat
Taxes telecomunicacions
Taules i cadires
Taxes Telefònica
Parades
Utilització espais municipals
Ocupació via pública material
Mercat Municipal
Cursets de natació
Altres ingressos mitjans
comunicació
Tria't l'estiu
Activitats lúdiques
Quotes Amics de la Radio
Subscripcions La Veu de Flix
Publicitat mitjans de comunicació
Venda de revistes
Multes
Interessos de demora
Altres ingressos diversos
Fons de cooperació estatal
ENRESA
Fons de Cooperació català
Subvenció Escola Bressol
Subvenció Escola de Música
Subvenció Plans d'Ocupació
Subvenció Jutjat de Pau
PDC
Subvenció Biblioteca
Subvenció Diputació crèdits
Subvencions Diputació
PAM 2012
Subvenció CCRE camins
Subvenció CCRE Escola de Música
Conveni ERCROS Sebes
Subvencions per primavera musical
ERCROS Escola Bressol
Subvenció ANAV reparació Ecógraf
Interessos bancaris
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3.000,00
20.000,00
24.000,00
67.000,00
16.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
300.000,00
500,00
4.000,00
17.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
1.800,00
1.000,00
2.000,00
4.300,00
2.000,00
20.000,00
30.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
853.600,00
490.000,00
575.000,00
100.000,00
39.000,00
36.600,00
10.000,00
3.650,00
21.655,00
37.400,00
1.650,00
14.000,00
68.000,00
7.000,00
11.000,00
14.425,00
4.000,00
1.480,00
3.134,14 1.437.994,14
250,00
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541000
542000
723001
750600
750812
761002
770002
770001
780004

C.
Programes
920
132
920
132
920
321
325
491
920
321
491
241
211
920
132
342
172
155
171
155
165
166
454
155
920
321
430
167
168
164
920
321
134
172
342

Arrendament edificis municipals
Arrendament Abocador
Conveni Aquamed
Generalitat Llei de Barris
PUOSC 2012
Subvenció Barca
Subvenció Barca
Ercros Llei de Barris
Aportació Club Tennis per pistes
tennis
Total pressupost ingressos..............

C.
Econòmica
1200001
1200002
1210001
1210002
1300000
1300001
1300002
1300003
1310000
1310001
1310002
1310003
1600000
2030000
2040000
2100001
2100002
2100003
2100004
2100005
2100006
2100007
2100008
2100009
2120001
2120002
2120003
2120004
2120005
2120006
2120007
2120008
2120009
2120010
2130001
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10.000,00
40.000,00
250.000,00
205.000,00
171.000,00
20.000,00
25.000,00
105.000,00

50.250,00

2.000,00
778.000,00
4.555.944,14 4.555.944,14

Denominació
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques guàrdies
Retribucions complementàries
Retribucions complementàries guàrdies
Personal laboral fix
Personal laboral fix Escola-Bressol
Personal laboral fix Escola de Música
Personal comunicació fix
Personal laboral temporal
Personal temporal Escola-Bressol
Personal comunicació temporal
Pla d'ocupació local
Seguretat social
Rènting fotocopiadora
Rènting cotxe guàrdies municipals
Instal·lacions esportives
Pla Gestió Reserva Natural de Sebes
Reparació i manteniment de carrers
Parcs, jardins i zones de lleure
Senyalització viària
Enllumenat públic
Enllumenat ornamental
Manteniment de camins
Semàfors
Edifici ajuntament
Escoles
Mercat Municipal
Ermita del Remei
Casal Sant Jordi
Cementiri
Altres edificis municipals
Manteniment edifici Escola-Bressol
Arranjament parc de bombers
Manteniment Sebes
Maq. i instal·lacions piscines

Previsió
134.000,00
55.100,00
153.000,00
133.000,00
357.800,00
88.000,00
150.000,00
59.000,00
126.500,00
5.300,00
1.500,00
12.000,00
416.000,00
5.500,00
9.000,00
27.000,00
44.425,00
15.000,00
28.000,00
8.000,00
55.000,00
18.500,00
35.400,00
6.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
24.600,00
3.000,00
15.000,00
2.500,00
1.000,00
9.000,00
20.000,00

1.691.200,00
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161
161
442
312
134
150
440

2130002
2130003
2130004
2130005
2140001
2140002
2140003

920
321
321
325
491
920
332
325
491
491
920
321
161
132
440
150
321
134
168
321
132
150
920
321
325
491
920
491
920
920
920
321
325
325
325
491
920
920
920
920
920

2200000
2200001
2200002
2200003
2200004
2200101
2200103
2200104
2200105
2200106
2210000
2210001
2210100
2210300
2210301
2210302
2210303
2210304
2210306
2210307
2210400
2210401
2220000
2220002
2220003
2220004
2220100
2220101
2230000
2240000
2260100
2260101
2260102
2260103
2260104
2260105
2260106
2260107
2260200
2260302
2260400
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Xarxa abastament aigua potable
Xarxa clavegueram
Barca
Reparació ecògraf
Vehicles Protecció civil
Material transport-Brigada municipal
Material transport-Autobús municipal
Material d'oficina ordinari no
inventariable
Material oficina Escola-Bressol
Material didàctic Escola-Bressol
Material oficina Escola de Música
Material oficina mitjans comunicació
Subscripcions, premsa i altres
Subscripcions Biblioteca
Material tècnic Escola de Música
Impressió revista
Materials tècnic mitjans comunicació
Consum energia elèctrica
Consum Elèctric Escola-Bressol
Gestió de l'aigua
Combustible guàrdia municipal
Combustible autobús
Combustible brigada
Combustible i calefacció escoles
Combustible protecció civil
Combustible calefacció casal Sant Jordi
Combustible calefacció Escola-Bressol
Vestuari guàrdies municipals
Vestuari brigada municipal
Telèfons edificis municipals
Telèfon Escola-Bressol
Telèfon Escola de Música
Telèfons mitjans comunicació
Comunicacions postals
Despeses postals mitjans comunicació
Transports
Primes assegurances
Despeses protocolàries
Despeses diverses Escola-Bressol
Despeses diverses Escola de Música
Intercanvis i activitats Escola de Música
Setmana cultural Escola de Música
Despeses diverses mitjans comunicació
Quotes associacions
Despeses diverses
Publicitat
Publicacions oficials
Assessorament jurídic i tècnic

10.500,00
22.000,00
7.000,00
3.134,14
1.000,00
14.000,00
18.200,00
10.000,00
300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
26.000,00
1.500,00
200.000,00
4.100,00
12.000,00
3.000,00
7.000,00
12.000,00
9.000,00
1.500,00
10.000,00
6.500,00
5.000,00
4.000,00
14.700,00
200,00
400,00
2.100,00
5.500,00
2.500,00
500,00
36.000,00
3.000,00
2.000,00
4.500,00
4.000,00
1.000,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
1.500,00
3.200,00
1.500,00
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920
134
336
330
338
339
337
338
341
338
320
170
432
431
162
172
920
321
325

2260401
2260800
2260801
2260901
2260902
2260903
2260904
2260905
2260906
2260907
2269901
2269902
2269903
2269904
2270000
2270001
2270002
2270003
2270004

491
172
920
920
151

2270005
2270006
2270100
2270101
2270600

491
920
167
920
442
920
920
912
920
325
491
912
011
011
934
934
934
934
934

2270604
2270800
2279900
2279901
2279902
2279903
2279906
2300000
2302000
2302001
2302002
2330000
3100000
3100001
3110000
3410000
3590000
3590001
3590002

934
433
230
334

3590003
4490000
4650000
4670000
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Despeses notaria
Programes de Protecció Civil
Conservació patrimoni històric
Cultura
Festes Majors
Joventut
Activitats lúdiques
Festes i tradicions
Esdeveniments esportius
Societat general d'autors
Ensenyament
Activitats natura
Turisme
Incentius al comerç
Consell-Recollida escombraries
Servei contenidors
Neteja edificis municipals
Servei neteja Escola-Bressol
Servei neteja Escola de Música
Neteja dependències mitjans
comunicació
Servei desratització
Prevenció riscos laborals
Seguretat edificis municipals
Arquitecte municipal
Manteniment tècnic mitjans
comunicació
Diputació-Premi cobrança
Servei regs municipals
Ascensors
Servei de barca
Software
Serveis suport brigada
Dietes de càrrecs electes
Dietes del personal
Dietes del personal Escola de Música
Dietes personal mitjans comunicació
Assistències òrgans col·legiats
Interessos préstecs
Interessos pòlisses
Despeses formalització de préstecs
Interessos avals emesos
Altres despeses financeres
Despeses financeres Escola-Bressol
Despeses financeres Escola de Música
Despeses financeres mitjans
comunicació
Aportació Centre d'Empreses
Conveni serveis socials
COMEBE

14.000,00
1.000,00
21.000,00
22.000,00
100.000,00
14.000,00
17.000,00
35.000,00
10.500,00
7.500,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
186.000,00
20.000,00
85.000,00
10.500,00
9.000,00
3.300,00
2.100,00
7.000,00
7.000,00
17.800,00
1.000,00
55.000,00
1.500,00
9.000,00
21.000,00
6.000,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00
200,00
100,00
80.000,00
20.000,00
12.000,00
3.750,00
100,00
1.300,00
1.000,00
2.500,00
4.500,00
30.000,00
19.000,00
1.500,00

1.623.759,14

45.150,00
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433
230
230
912
920

4790000
4800000
4800001
4800002
4800003

231
341
334
179
231
334
432
172
155
155
155
155
920
920
342
321
442
151
011

4800004
4800005
4800006
4800007
4800008
4800009
4800010
6000003
6090002
6110010
6110011
6110012
6190008
6220008
6220009
6320005
6340000
6400001
9130000

Promoció econòmica
Benestar i serveis socials municipals
Aules de la gent gran
Grups municipals
Quota AMAC
Fons català cooperació i
desenvolupament
Subvencions foment de l'esport
Subvencions foment de la cultura
Conveni Institut Català d'Ornitologia
Conveni Llar de Jubilats
Conveni Unió Social
Turisme carta europea
Compra finques abocador
Vorera Continental
Avda. de la Llum
Carrer Bons Aires
Rep. serveis c/Major, Gombau i Escoles
Remodelació plaça la Pau
Condicionament zona arxiu/jutjat
Parquet pavelló
Condicionament pati escola Bressol
Reparació Barca
Projectes i direccions
Amortització préstecs
TOTAL PRESSUPOST………………………….

20.000,00
10.000,00
2.000,00
3.360,00
16.000,00
450,00
21.200,00
10.300,00
1.500,00
3.000,00
8.600,00
10.000,00
153.000,00
80.000,00
35.000,00
310.000,00
56.350,00
1.000,00
11.575,00
73.000,00
1.000,00
70.000,00
30.000,00
218.000,00
4.555.944,14

156.910,00

820.925,00
218.000,00
4.555.944,14

Resum per capítols

ESTAT D’INGRESSOS
Cap. Denominació
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
6 Alienació d'inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers

Entitat
1.361.100,00
75.000,00
853.600,00
1.437.994,14
50.250,00
0,00
778.000,00
0,00
0,00

Total............. 4.555.944,14
ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents i serveis
www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Entitat
1.691.200,00
1.623.759,14

Flix, GIE, SAM
0,00
0,00
98.500,00
75.983,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pressupost
1.361.100,00
75.000,00
952.100,00
1.513.977,14
50.250,00
0,00
778.000,00
0,00
0,00

174.483,00

4.730.427,14

Flix, GIE, SAM
93.000,00
80.983,00

Pressupost
1.784.200,00
1.704.742,14
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3
4
6
7
8
9

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

45.150,00
156.910,00
820.925,00
0,00
0,00
218.000,00

Total............... 4.555.944,14

500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.650,00
156.910,00
820.925,00
0,00
0,00
218.000,00

174.483,00

4.730.427,14

ANNEX 2
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE FLIX ANY 2012

Nombre places
Denominació
1. FUNCIONARIS
1.1. Amb Habilitació estatal
1.1.1. Subescala Secretaria-Intervenció
1
Secretari-Interventor
1.2. Administració General
1.2.1. Subescala Tècnica
2
Tècnics Mitjans
1.2.2. Subescala Administrativa
2
Administratius
1
Administratiu
1.2.3. Subescala Auxiliar
4
Auxiliar Administratius
1.3. Administració Especial
1.3.1. Subescala Tècnica
1
Cap de Serveis Municipals
1
Tècnica Mitjà Biblioteca
1.3.2. Subescala Comeses Especials
1
Cap Guàrdia municipal
2
Guàrdies Municipals
4
GuàrdiesMunicipals (Vigilants)
2. PERSONAL LABORAL
2.1. Personal laboral fix
1
Arquitecte Tècnic
1
Tècnic Arxiu
1
Capatàs Brigada Municipal
1
Oficial 2ª Brigada d’Obres
1
Oficial 2a Brigada d'Obres
1
Monitor Esportiu
1
Oficial 1a Brigada d’Obres
7
Oficial 1a Brigada d'Obres
1
Auxiliar Administratiu
1
Xofer
2
Peó Brigada d’Obres
1
Directora Escola Bressol
2
Educadora
1
Auxiliar Educadora
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Grup

C.
Destí

Vacants

A1

26

**

A2

22

2

2 interines

C1
C1

20
14

2
1

1 interina
1 interina

C2

18

3

2 interines

A1
A2

26
18

**
**

C2
C2
Altres

20
16
16

1
1

II
II
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
II
IV
V

23
20
21
13
12
18
16
14
16
18
12
20
14
13

Observacions

1 interina

2 places a extingir
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1
Directora Escola Música
II
20
1
Cap d'Estudis Escola Música
II
20
10
Professor música
II
18
3
Auxiliar de locutori
V
18
2.2. Personal laboral eventual
1
Dinamitzador cultural
IV
14
1
Oficial 1ª
V
14
1
Xofer
V
18
2
Educadora
IV
14
1
Tècnic de Joventut
IV
14
2
Auxiliar Administratiu
V
16
1
Tècnic llei de Barris
II
23
1
Directora Veu de Flix
II
23
1
Monitora de suport
V
13
1
Peó
VI
12
RESUM
FC
LF
Ajuntament
19
37
Totals.........................................
19
37
TOTAL PERSONAL: 68
FC= Funcionaris de carrera; LF= Laboral Fix; LE= Laboral Eventual;
PE=Personal eventual

LE
12
12

PE
0
0

Totals
68
68

*************************************************
2.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN
DE L’ESTAT
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més
dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia
és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya
i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la
Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari
Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del
nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades
pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció
radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la
població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està ampliant
l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics
i pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la
història democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme
retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota
l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la
nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que
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instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És
una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació
d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara.
La reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors
sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball
amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin
exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma
imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el
conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis
sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els
treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures
que s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia
precaritzant al límit les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut
de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat més d’un
milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió
econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la
contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés
al crèdit de les empreses i les famílies.
D’acord amb els anteriors antecedents i en base al fet que els ajuntaments
són sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social
d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres
ciutats i viles, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del present
acord:
ÚNIC.- DEMANAR al Govern central que:
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació
amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral,
perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per
assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer
passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
3.- Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de
drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la
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població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per
desocupació.
4.- Que es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en
vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern
de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.
Llegida la moció el Sr. Josep Antoni Guiu explica que tenen la intenció
d’abstenir-se ja que, tot i que tenen el mateix pensament de rebuig pel
que respecta a la reforma laboral, entenen que abans de portar la moció al
Ple s’haurien d’haver posat d’acord sobre el text de la mateixa.
El Sr. Alcalde respon que la moció presentada és la que han concertat els
sindicats i que és la que s’ha presentat als plenaris de tots els ajuntaments
de Catalunya. A més a la Junta de Portaveus no es va fer cap tipus de
comentari al respecte.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 7 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 ABSTENCIONS (GRUP CIU), QUE
CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE DE MEMBRES ASSISTENTS AL PLE, 10 VOTS.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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