AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 8/2014 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 1 D’AGOST 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
8/2014
1 D’AGOST DE 2014
Decret d’Alcaldia núm.: 74/2014, de 29 de juliol
Sala de Plens de l’Ajuntament.
12:10 hores
12:30 hores

Hi assisteixen:
Alcalde-President accidental:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari-Interventor:

Excusa asistencia:

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

Sr. Marc Mur Bagés
Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Despatx oficial.
Aprovació del programa i pressupost de les Festes Majors 2014.
Aprovació del compte general de l’Ajuntament de Flix de l’any 2013.
Aprovació de la declaració de serveis essencials i activitats prioritàries a
efectes de la possible contractació de personal laboral temporal o
nomenament de personal funcionari interí.
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Informes diversos.
8. Precs i preguntes.
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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:
El Sr. Delfí Castellví, Alcalde en funcions, excusa la presència del Sr. Alcalde al
haver acudit a una important reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua a
Barcelona.
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Aprovació, si s’escau, de les següents actes:
-Acta sessió ordinària de data 26 de juny de 2014.
-Acta de la sessió extraordinària i urgent de data 2 de juliol 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. 64/2014, de 23 de juny, al 74/2014
de 29 de juliol:
Decret
64/14
65/14
66/14
67/14
68/14
69/14
70/14

Data
23/06/14
23/06/14
01/07/14
01/07/14
01/07/14
07/07/14
14/07/14

71/14
72/14
73/14
74/14

16/07/14
21/07/14
25/07/14
29/07/14
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Referència
Inici d’expedient de modificació de crèdit 2/2014
Convocatòria Junta de Govern del dia 26 de juny
Convocatòria ple extraordinari i urgent de data 2 juliol
Delegació per la signatura del contracte del Tria’t l’Estiu
Pròrroga del contracte de peons de brigada
Convocatòria Junta de Govern del dia 8 de juliol
Autorització actes de cloenda del Sirga Festival al Cinema de
la Unió Social
Sol·licitud aixecament acta de presència
Convocatòria Junta de Govern del dia 22 de juliol
Avocació de facultats i concessió de llicència d’obres
Convocatòria Ple ordinari del dia 1 d’agost
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EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA I PRESSUPOST DE FESTES MAJORS 2014
Antecedents:
Per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, s’ha preparat el
Programa de Festes Majors 2014 i s’ha presentat el pressupost de les mateixes.
Correspon a aquest Ple l’aprovació de l’esmentat Programa de Festes.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- APROVAR el Programa de les Festes Majors de Flix 2014, així com el seu
pressupost.
Segon.- DONAR la màxima difusió i publicitat al mateix.
El regidor de Festes i Tradicions, el Sr. Josep Pérez explica que el pressupost inicial
per a les Festes Majors de 90.000 euros, des de la vespra del dia 13 fins el dia 16
d’agost. Les despesen són finalment uns 102.000 euros. Del recaptat per les
entrades dels diferents actes s’espera que la despesa neta estigui sobre els 90.000
euros que consten al pressupost municipal.
A continuació explica els diferents actes que conformen el programa de festa
major.
El Sr. Delfí Castellví explica que, efectivament, les previsions d’ingressos, tenint
present que l’any passat es van recaptar uns 12.000 euros, compensaran
l’increment de despesa de 90.000 a 102.000 euros. A més felicita al Sr. Pérez la
seva gestió per aconseguir un programa de festes tan complet malgrat les
limitacions pressupostàries.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DELS 11 QUE COMPOSEN EL
PLE.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013
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Antecedents:
1.- Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
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.- El compte ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre
abans del dia 15 de maig de l’actual exercici.
4.- Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 28 de maig de 2014. Exposat el compte general al públic en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 144, de 23 de juny de 2014, pel període
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
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 2013,
integrats pels comptes de l’Ajuntament de Flix i de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM.
2n.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent:
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de l’entitat local.

-

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.

-

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 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DELS 11 QUE COMPOSEN EL
PLE.
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*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I ACTIVITATS
PRIORITÀRIES A EFECTES DE LA POSSIBLE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ.
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 25 de juliol de 2014, es va disposar que
s'emetés informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable
per tal de poder dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal
o nomenaments de funcionaris interins, amb proposta d’acord sobre quins
sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o afecten al
funcionament dels serveis públics essencials, que permetin mantenir la qualitat en
els serveis que presta aquest ajuntament.
2. En data 28 de juliol de 2014 el secretari interventor municipal ha emès
informe jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir
per tal de poder dur a terme contractacions futures de personal laboral
temporal o funcionari interí que permetin mantenir la qualitat en els
serveis que presta aquest ajuntament, amb proposta d’acord.

FONAMENTS DE DRET
1.- L’1 de gener de 2014 va entrar en vigor la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2014, publicada en el BOE de 26 de
desembre de 2013 (en endavant LPGE 2014), la qual estableix una sèrie de
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament
de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració
local.
2.- L’art. 23.Dos LPGE 2014, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any
2014 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que
afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Flix només procedirà a la contractació
de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí
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

quan es donin necessitats urgents i inajornables que afectin a un sector,
funció i categoria professional que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials.
3.- En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest
Ajuntament, es considera que la Corporació només hauria de procedir a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari
interí en els casos següents, motivats degudament:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i
categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
-Vigilants (Guàrdia Municipal).
-Brigada municipal.
-Xofers d’autobús.
-Personal d’estiu (socorristes, monitors, taquillers)
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis,
que es consideren essencials:
-Neteja viària.
-Clavegueram.
-Accés als nuclis de població.
-Pavimentació de vies públiques.
-Transport col·lectiu urbà de viatgers.
-Vigilància d’espais públics i actuació davant plans d’emergència.
-Socorrisme a les piscines municipals, control d’accés i cursos de natació.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Únic.- Declarar que l’Ajuntament de Flix només procedirà a la contractació de
personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en els
casos següents:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i
categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
-Vigilants (Guàrdia Municipal).
-Brigada municipal.
-Xofers d’autobús.
-Personal d’estiu (socorristes, monitors, taquillers).
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b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis,
que es consideren essencials:
-Neteja viària.
-Clavegueram.
-Accés als nuclis de població.
-Pavimentació de vies públiques.
-Transport col·lectiu urbà de viatgers.
-Vigilància d’espais públics i actuació davant plans d’emergència.
-Socorrisme a les piscines municipals, control d’accés i cursos de natació.
El Sr. Alcalde en funcions explica que el motiu del present acord és articular un
mecanisme per poder contractar personal temporal en sectors concrets ja que la
llei no permet la contractació indefinida. Sobre la taula hi ha la proposta seriosa
d’un membre del personal de la Guàrdia municipal que ha plantejat la seva
jubilació a final d’any. Amb aquest acord es podrà acometre la contractació d’un
nou vigilant.
*************************************************
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut.
*************************************************
7.-INFORMES DIVERSOS
Sense contingut.
*************************************************
8.- 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
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 en funcions
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El Secretari interventor
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Delfí Castellví Descarrega
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Luis Martín Montull
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