AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 5/2014 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 28 DE MAIG DE 2014
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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
5/2014
28 DE MAIG DE 2014
Decret d’Alcaldia núm.: 53/2014, de 23 de maig
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:35 hores
20:00 hores

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

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Despatx oficial.
Aprovació de la xifra de població de Flix a 1 de gener de 2014
Aprovació d’una modificació de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de
Flix de 2014.
Aprovació d’una addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Flix i l’associació “La Cana”.
Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Flix
2014.
Acord en relació a la dotació de bombers al municipi de Flix
Acord de reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitat
privada d’un treballador de la plantilla de l’Ajuntament.
Assumptes sobrevinguts.
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10. Informes diversos.
11. Precs i preguntes.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 20 de març de 2014
-Acta sessió extraordinària de data 29 d’abril de 2014
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
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 29/2014, de 17 de març, al 53/2014
de 23 de maig:
Decret
29/14
30/14
31/14
32/14
33/14
34/14
35/14
36/14
37/14
38/14
39/14

Data
17/03/14
20/03/14
24/03/14
31/03/14
04/04/14
04/04/14
04/04/14
07/04/14
07/04/14
10/04/14
10/04/14

40/14

11/04/14
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Referència
Convocatòria Junta de Govern del dia 18 de març
Nomenament secretària accidental
Convocatòria Junta de Govern del dia 25 de març
Convocatòria Junta de Govern del dia 1 d’abril
Inici d’expedient aprovació de massa salarial personal laboral
Anulació de rebuts d’arbitris municipals
Inici d’un expedient de reclamació patrimonial
Inici d’un expedient sancionador
Inici d’un expedient sancionador
Convocatòria Junta de Govern del dia 11 d’abril
Conformitat a contractació d’obra en cas d’obtenció de
subvenció per a entitats amb PAMEN
Delegació en regidor de festes de signatura de contractes de
festes majors 2014
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41/14
42/14
43/14
44/14

11/04/14
22/04/14
25/04/14
25/04/14

45/14
46/14
47/14

30/04/14
06/05/14
08/05/14

48/14
49/14
50/14
51/14
52/14

12/05/14
15/05/14
15/05/14
23/05/14
23/05/14

53/14

23/05/14

Delegació funcions en el 3r Tinent d’Alcalde
Convocatòria Junta de Govern del dia 24 d’abril
Convocatòria Ple extraordinari del dia 29 d’abril
Delegació al 3r Tinent d’Alcalde per assistència al Consell
d’Alcaldes
Delegació de funcions en regidora per matrimoni civil
Convocatòria Junta de Govern del dia 6 de maig
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Arranjament
carrer Bons Aires”
Liquidació d’ocupació de la via pública
Aprovació pla de tresoreria de l’Ajuntament 2014
Convocatòria Junta de Govern del dia 16 de maig
Inici expedient d’aprovació del compte general
Assumpció compromís per modificació de crèdit per a
permetre l’obra subvencionada del PAMEN
Convocatòria Ple ordinari del dia 28 de maig

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM.: 039/2014, DE 10
D’ABRIL DE 2014, D’ACORD RELATIU AL PAMEN.
Antecedents:
Mitjançant Resolució de data 18 de març de 2014, s’han convocat subvencions
destinades a entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear.
Amb la finalitat d’acomplir els requisits exigits per la Resolució de Convocatòria i
per les Bases reguladores aprovades per l’Ordre INT/2027/2012 de 21 de
setembre, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
DISPOSO,
PRIMER.- DONAR conformitat a la contractació de les actuacions que es duran a
terme en cas d’obtenir la subvenció per a entitats adscrites als Plans d’Emergència
Nuclear.
SEGON.- ELEVAR a la consideració del Ple, en la propera sessió que es celebri la
ratificació del present acord.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR RATIFICACIÓ, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
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2.3. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 53/2014, DE 23 DE MAIG,
D’ASSUMPCIÓ DEL COMPROMÍS D’EFECTUAR UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST PER A PERMETRE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE
CAMINS PÚBLICS DEL TM DE FLIX-PAMEN”
Atès que per Resolució de 18 de març de 2014 de la Subsecretaria del Ministerio
del Interior es convoquen subvencions destinades a ens locals adscrits als plans
d’emergència nuclear.
Atès que aquesta Corporació ha manifestat per Decret d’Alcaldia núm.: 39/2014,
de 10 d’abril, la seva conformitat a la contractació de les actuacions que es duran
a terme en cas d’obtenir la present subvenció.
Atès que actualment no hi ha consignació pressupostària per a l’execució de
l’actuació al ser criteri d’aquesta Corporació incorporar crèdits de despeses per
obres que requereixen de l’obtenció de subvencions per tal de cobrir el seu
finançament quan aquestes han estat concedides.
Per tant,
RESOLC:
Primer.- MANIFESTAR el compromís de tramitar la pertinent modificació de crèdit
del pressupost de l’Ajuntament de Flix de 2014 en el moment en què es
reconegui l’atorgament de la subvenció per l’actuació de “Arranjament de camins
pública del TM de Flix-PAMEN”.
Segon.- SOTMETRE el present acord a la ratificació del Ple de la Corporació en la
primera sessió ordinària que es celebri.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Dirección General de Protección y
Emergencias als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR RATIFICACIÓ, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
3.- APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DE FLIX A 1 DE GENER DE 2014
Antecedents:
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Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2014, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2013.
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 2014.
Fonaments de dret:
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de
2014, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2013. El resum que s’aprova és el següent:
Total homes
Total dones
Població al municipi a 1/1/2014

Totals
1.930
1.932
3.862

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2014, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre
la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
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El Sr. Alcalde explica que la xifra de població va a la baixa, ocasionat per un
buidatge generalitzat d’immigrants impulsat per l’Estat. El motiu d’aquest estricta
actualització de dades no és altra que la reducció dels fons estatals als municipis,
ja que estos depenen directament del nombre d’habitants.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
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 la modificació de les Ordenances fiscals que
a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 6.6, reguladora de la taxa pel servei de piscina
Es modifica l’article 3. Quota tributària, afegint un nou concepte, de la següent
forma:
Abonament mitja temporada, a partir de 17 anys (5 setmanes): 27,50 euros.
Abonament mitja temporada, entre 9 i 16 anys i majors de 65 (5 setmanes): 19,00
euros.
2.- Ordenança Fiscal núm.: 6.16, reguladora de la taxa per visita a museus,
monuments històrics o artístics i llocs anàlegs
Es deroga aquesta ordenança fiscal.
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades
de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, 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. Raül Sabaté, regidor d’esports, explica que la creació de l’abonament de
mitja temporada té com a finalitat facilitar a més gent el fet d’abonar-se a les
piscines municipals i, en conseqüència, augmentar el nombre d’abonats.
El Sr. Alcalde comenta que la derogació de l’ordenança 6.16 té per objectiu
adequar la normativa municipal a la realitat de l’activitat que duen a terme les
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associacions de la Cana i el Grup de Natura Freixe. La forma actual de gestionar les
taxes per la visita a llocs d’interès no era l’òptima.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- APROVACIÓ D’UNA ADDENDA ALS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE FLIX I L’ASSOCIACIÓ “LA CANA” I ENTRE L’AJUNTAMENT DE
FLIX I EL GRUP DE NATURA FREIXE
Atès que l’Associació La Cana i el Grup de Natura Freixe gestionen els espais
municipals del castell nou i el refugi antiaeri la primera, o el centre
d’interpretació del camí de Sirga a la reserva natural de Sebes, el segon.
Vista la col·laboració existent entre l’Ajuntament de Flix i l’associació La Cana
plasmada en el conveni de data 21 d’abril de 2011,
Atesa la col·laboració existent entre l’Ajuntament de Flix i el Grup de Natura
Freixe plasmada en el conveni de data 1 de març de 2010.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- APROVAR l’Addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Flix i l’associació La Cana, que es detalla a l’annex 1 del present acord.
Segon.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix
i el Grup de Natura Freixe, que es detalla com a annex 2 al present acord.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcaldia per la signatura de les addendes als convenis en
vigor.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’associació La Cana i al Grup de Natura
Freixe als efectes que són oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX 1
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ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I
L’ASSOCIACIÓ LA CANA
Primera.- L’associació “La Cana” gestionarà les visites que s’efectuïn als diferents
béns del patrimoni històric i arqueològic de Flix que són titularitat de
l’Ajuntament.
A aquest efecte tindrà dret a gestionar directament el cobrament dels preus de les
entrades i visites guiades, que seran fixats per acord comú entre La Cana i
l’Ajuntament de Flix.
Segona.- Els imports que recapti l’associació hauran de ser destinats a les finalitats
que són pròpies del seu objecte, és a dir, la defensa, conservació, reconstrucció,
restauració, preservació, divulgació, estudi, promoció i foment del patrimoni
històric i arqueològic de Flix.
Tercera.- L’associació La Cana presentarà anualment una memòria a l’Ajuntament
amb una relació del número de visites rebudes, els ingressos obtinguts i les
actuacions dutes a terme amb aquests últims.
ANNEX 2
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I EL
GRUP DE NATURA FREIXE
Primera.- El Grup de Natura Freixe gestionarà les visites que s’efectuïn al centre
d’interpretació del camí de Sirga a la reserva natural de Sebes i altres espais que
són titularitat de l’Ajuntament i formen part de la reserva.
A aquest efecte tindrà dret a gestionar directament el cobrament dels preus de les
entrades i visites guiades, que seran fixats per acord comú entre el Grup de
Natura Freixe i l’Ajuntament de Flix.
Segona.- Els imports que recapti l’associació hauran de ser destinats a les finalitats
que són pròpies del seu objecte, és a dir, la conservació, regeneració,
manteniment i ús públic ordenat dels terrenys i immobles de titularitat pública
inclosos en la Reserva Natural de l’Ebre a Flix.
Tercera.- El Grup de Natura Freixe presentarà anualment una memòria a
l’Ajuntament amb una relació del número de visites rebudes, els ingressos
obtinguts i les actuacions dutes a terme amb aquests últims.
*************************************************
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6.- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX 2014.
ANTECEDENTS
1.- Per Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 33/2014, de data 4 d’abril, es va ordenar
la iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa
salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent,
alhora que es disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria i acreditació
per la Intervenció.
2.- El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 va ser aprovat
inicialment pel Ple en acord de data 18 de desembre de 2013, el qual va esdevenir
definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en data 16 de gener
de 2014 .
3.- En data 7 d’abril de 2014 s’ha emès l’informe de Secretaria.
4.- Per la Intervenció, en data 7 d’abril de 2014, s’ha acreditat que l’import
d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 839.698,00
euros, i que aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest
personal en l’exercici 2013, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes de comparació.
FONAMENTS DE DRET
1.- L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral
del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb
caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2.- L’article 20, apartat quatre, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014, disposa que la massa salarial del
personal laboral, que no pot tenir increment pel 2014, està integrada pel conjunt
de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades
per aquest personal en 2013, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes
objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat
Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats,
suspensions o acomiadament.
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

3.- Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva
directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les
quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL,
52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret
Legislatiu 2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text
Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat
l’excepció prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda per
l’esmentada LRSL.
4.- La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i
al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3
d’aquest article 103.bis LBRL.
Conforme a la proposta de l’Alcaldia, el Ple acorda
Primer .- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a
l’exercici 2014, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2013 per
aquest personal, ascendeix a la quantitat de 839.698,00 euros.
Segon .- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la
província.
El Sr. Alcalde comenta que aquest acord ve imposat per la nova normativa de
règim local que és un exemple més del control al que s’està sotmetent a les
administracions locals. L’objectiu principal de l’acord es deixar constància de que
l’import de la massa salarial no s’ha incrementat respecte a la de 2013. És un pas
més del control de l’actuació municipal i del segrest de competències impulsat des
del Govern central.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN FAVOR DE L’OBERTURA DEL PARC DE
BOMBERS DE FLIX DURANT LA PROPERA CAMPANYA FORESTAL
Davant l’imminent inici de la campanya forestal d’estiu, els grups municipals de
l’Ajuntament de Flix volem expressar la nostra preocupació pel fet que pugui
restar sense activar el Parc de Bombers de Flix.
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En una zona que cada estiu es revela als indicadors del Pla Alfa d’alta perillositat
d’incendi forestal com el nord de la Ribera d’Ebre creiem indispensable la
presència de parcs de proximitat com el de Flix per evitar el risc d’un gran foc a la
zona.
Davant la no activació del parc de Flix l’estiu passat i per tal que no es repeteixi
aquest any instem a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre a fer tot el
possible per incloure el Parc de Bombers de Flix dins la llista de parcs activats
dins la campanya forestal de 2014.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
Arribat aquest moment i, abans d’entrar en el debat i votació del següent punt de
l’ordre del dia, la Sra. Noèlia Colomines Juan abandona la sessió al tenir un interès
en el tema a tractar.
8.- ACORD DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI
D’ACTIVITAT PRIVADA D’UN TREBALLADOR DE LA PLANTILLA DE
L’AJUNTAMENT.
Vista la sol·licitud del personal funcionari d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Antoni
Rius Cervelló, guàrdia municipal, en la qual demana que li sigui concedida la
compatibilitat per a la realització de l’activitat en el sector privat consistent en
prestar serveis de taxi de forma autònoma.
_
Vist l’acord de Junta de Govern de data 24 d’abril 2014, en els quals es presta la
conformitat a atorgar la compatibilitat sol·licitada.
_
Vist que el desenvolupament del segon lloc de treball en el sector privat en cap
cas suposarà un perjudici per a la imparcialitat i independència del treballador i en
la correcta execució de les feines que són pròpies del seu lloc de treball.
Considerant allò disposat als articles 12 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
_
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PRIMER.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal
que el personal funcionari d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Antoni Rius Cervelló,
guàrdia municipal, presti serveis de taxi amb caràcter privat i autònom. I això amb
efectes des del dia de la present sessió plenària.
_
SEGON.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter
específic per al treball ressenyat, per la qual cosa un cop cessi l’activitat el
beneficiari haurà de comunicar-ho al Servei de Personal.
_
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat significant els recursos que
procedeixen contra el mateix al efectes que siguin oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS DEL PLE, 10 VOTS.
La regidora Noèlia Colomines Juan es reincorpora a la sessió.
*************************************************
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut.
*************************************************
10.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels següents temes:
1) Visita del President de la Diputació el dia 14 de juny de 2014 amb una
agenda consistent en visita a l’Ajuntament, signatura al llibre d’honor,
visita al meandre i a la Reserva Natural de Sebes.
2) Demà dijous surt al carrer la programació d’activitats del proper estiu.
*************************************************
11.- PRECS I PREGUNTES
No se’n 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
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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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