AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 10/2014 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE 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:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
10/2014
25 DE SETEMBRE DE 2014
Decret d’Alcaldia núm.: 90/2014, de 22 de
setembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:05 hores
19:40 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
Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Despatx oficial.
Aprovació del conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de
Flix per regular una subvenció per a la conservació i gestió de la “Reserva
Natural Riberes de l’Ebre”, a Flix durant l’any 2014.
Aprovació de l’acord d’adhesió al conveni de col·laboració signat entre la
Federació Nacional d’Associacions i Municipis amb Centrals i
Embassaments i la Direcció General del Cadastre.
Aprovació de la modificació 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.
Aprovació inicial del Pla d’Emergència de Festes Majors de Flix.
Aprovació definitiva del Pla General de Risc de Flix.
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8. Aprovació de la sol·licitud a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre de la pròrroga de terminis per l’aprovació definitiva d’una
modificació puntual del Pla Especial P3.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Informes diversos.
11. Precs i preguntes.

1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Aprovació, si s’escau, de les següents actes:
-Acta sessió ordinària de data 1 d’agost de 2014.
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, 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
2.1.-RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 75/2014, de 29 de juliol, al 91/2014
de 22 de setembre:
Decret
75/14
76/14
77/14
78/14
79/14
80/14
81/14
82/14
83/14

Data
29/07/14
30/07/14
31/07/14
31/07/14
11/08/14
11/08/14
27/08/14
28/08/14
02/09/14

84/14
85/14
86/14
87/14

03/09/14
05/09/14
08/09/14
15/09/14
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Referència
Delegació de funcions en 1r i 3r Tinent d’Alcaldia
Rectificació errada material plantilla 2014
Convocatòria Junta de Govern del dia 1 d'agost de 2014
Contractació d’un nou socorrista
Convocatòria Junta de Govern del dia 11 d'agost de 2014
Sol·licitud d’informes sobre contractes
Convocatòria Junta de Govern del dia 28 d'agost de 2014
Sol·licitud d’informe sobre el personal eventual
Avocació facultats i concessió llicència obres a Endesa carrer
Bons Aires
Correcció de Decret 83/2014, afegint exempció ICIO
Convocatòria Junta de Govern del dia 9 de setembre de 2014
Rectificació rebuts taxes i preus públics
Liquidació taules i cadires
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88/14*
89/14
90/14
91/14

15/09/14
22/09/14
22/09/14
22/09/14

Nomenament director Escola de Música Municipal
Convocatòria ple extraordinari i urgent 22 de setembre
Convocatòria ple ordinari 25 de setembre
Convocatòria Junta de Govern de 24 de setembre de 2014

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2.- DECRET NÚM.: 88/2014, DE NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Antecedents:
1.- En el passat Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música celebrat el 27 de juny de
2014 la fins ara directora, Sra. Núria Lazcano Milian, va manifestar la seva voluntat de no
continuar al càrrec de directora de l’Escola, al mateix temps que el Sr. Alfons Guiu
Mestres, professor de l’Escola exposava la seva proposta per ocupar l’esmentat càrrec.
2.- Davant l’esmentada proposta, el Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música
proposa el nomenament del Sr. Alfons Guiu Mestres com a Director de l’Escola Municipal
de Música.
Fonaments de Dret:
1.- Article 21.h de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local , segons el qual
l’Alcalde com a cap de tot el personal té atribuïdes, entre altres, les funcions de
nomenament i sancions del mateix.
En conseqüència, i, en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local,
RESOLC,
PRIMER.- NOMENAR el Sr. Alfons Guiu Mestres com a director de l’Escola Municipal de
Música a proposta del Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música.
SEGON.- ELEVAR el present acord al Ple als efectes que siguin oportuns.

El Sr. Alcalde desitja sort en el seu càrrec al nou director de l’Escola de Música, el
Sr. Alfons Guiu. Igualment que vol que es faci constar en acta la felicitació a la Sr.
Núria Lazcano, l’anterior directora, per la destacada tasca realitzada en la direcció
de l’Escola durant els últims anys.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
Abans d’iniciar els diferents punts de l’ordre, l’Alcalde-President, de conformitat
amb l’establert en els articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

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

aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, proposa l’ampliació de
l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3/2014 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE 2014
EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR, I, PER TANT, AMB EL QUÒRUM D’ADOPCIÓ
D’ACORDS A QUÈ FAN REFERÈNCIA ARTICLES 103.3 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, (APROVADA PEL DECRET
LEGISLATIU 2/2003, DE 28 D’ABRIL), I 82.3 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ,
FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, APROVAT PEL REIAL
DECRET 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE, L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
PREESTABLERT.
El Sr. Alcalde informa que aquest punt s’introdueix com a punt núm.: 8 passant
l’actual a ser el núm.: 9 i així successivament.
*************************************************
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
L’AJUNTAMENT DE FLIX PER REGULAR UNA SUBVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ
I GESTIÓ DE LA “RESERVA NATURAL RIBERES DE L’EBRE”, A FLIX DURANT L’ANY
2014.
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió
de data 25 de juliol de 2014, es va acordar concedir a l’Ajuntament de Flix una
subvenció destinada al finançament parcial del “Programa anual de gestió i ús
públic de la reserva natural de Sebes i meandre de Flix”, de la reserva natural de
les Riberes de l’Ebre a Flix per l’any 2014, per import de 25.000,00 euros, que
comporta el 44,82% de la totalitat de l’actuació, que ascendeix a 55,780,00 euros.
Atès que pel mateix acord s’aprova el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Flix per regular la concessió d’una subvenció pel seu suport a la
conservació i gestió de la reserva natural de les Riberes de l’Ebre a Flix durant
l’any 2014.
Atès que cal l’Ajuntament de Flix aprovi igualment aquest conveni, sent el Ple
l’òrgan competent per a fer-ho, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
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Primer.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Flix
per regular la concessió d’una subvenció pel seu suport a la conservació i gestió de
la reserva natural de les Riberes de l’Ebre a Flix durant l’any 2014.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix per a la signatura
d’aquest conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona als efectes que siguin
oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
El Sr. Alcalde informa que la signatura del conveni tindrà lloc demà a la Diputació
de Tarragona. Agraeix la facilitat donada per la Diputació per gestionar el conveni,
que suposarà una garantia de finançament per la reserva natural de Sebes per als
propers anys.
ANNEX
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DE
FLIX, PER REGULAR UNA SUBVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I GESTIÓ
DE LA “RESERVA NATURAL RIBERES DE L’EBRE”, A FLIX.
Tarragona, xx de xx de 2014
INTERVENEN
D'una banda l’Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de
Tarragona, qui actua en nom i representació d'aquesta corporació.
Assistit per la Secretària General de la Diputació de Tarragona, Sra. Pilar
Sànchez Peña.
D'altra banda el Sr. Marc Mur Bagés, alcalde de l’Ajuntament de Flix, qui actua en
nom i representació d’aquesta corporació.
Ambdues parts, en la representació que cadascuna exerceix:
EXPOSEN
1. La Reserva Natural Riberes de l’Ebre, a Flix, inclou l’espai de Sebes i del
meandre de Flix i constitueix un dels ecosistemes fluvials de més rellevància de
Catalunya, amb una important riquesa de flora i fauna. L’any 1992 va ser inclosa
per la Generalitat de Catalunya, dins el Pla d’Espais d’Interès Natural, amb una
superfície de 105,63 hectàrees, i l’any 1995 va ser declarada Reserva Natural de
Fauna Salvatge, amb una superfície total de 163 ha. Posteriorment va ser inclosa
a la Xarxa Natura 2000 sota el nom “Riberes i Illes de l’Ebre” i amb una superfície
total de 253 ha. Orgànicament, depèn del Servei d’Espais Naturals Protegits del
www.flix.cat
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Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
2. L’any 1996 el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya va
encomanar la gestió d’aquest espai natural a l’Ajuntament de Flix. Des
d’aleshores el Grup de Natura Freixe (GNF) gestiona directament els
equipaments de la reserva mitjançant la signatura de successius convenis
plurianuals amb l’Ajuntament de Flix. Durant el període de vigència del conveni el
GNF anualment proposarà a l’Ajuntament un Programa Anual de Gestió i Ús
Públic que serà acordat per ambdues parts.
3. L’esmentat Conveni encomana al GNF la realització de les tasques necessàries
de conservació, regeneració, manteniment i ús públic ordenat dels terrenys i
immobles de titularitat pública inclosos a la Reserva. Així, les activitats que el
GNF hi desenvolupa són de conservació i millora d'hàbitats, de manteniment de
les infraestructures i d'educació ambiental. L’any 2011 aleshores Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va ratificar aquesta
fórmula de gestió, participada pel GNF, en un conveni signat amb aquesta entitat,
conveni que ha estat renovat a octubre de 2013 amb el Departament
d’Agricultura.
4. Entre els valors naturals de l’espai destaca la seva importància com a zona
humida d’interior i també la singularitat paisatgística i ecològica del meandre:
Sebes està situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l’embassament
de Flix, i té un dels canyissars més extensos de Catalunya i un bosc de ribera
gairebé intacte. La zona del meandre s’estén al llarg dels gairebé cinc quilòmetres
d’aquest estrangulat i singular revolt que forma l’Ebre en aquest tram. A causa de
la regulació del cabal, funciona la major part de l’any gairebé com un meandre
abandonat, amb poca fondària i poc cabal circulant. El fort contrast existent al
meandre entre aquests espais fluvials i els talussos que el voregen, amb una
vegetació de màquia i brolles típiques d’ambients amb baixa pluviometria, fa que
en molt poc espai es puguin trobar elements de vegetació i fauna característics
dels dos ecosistemes, contraposats per l’abundància i la manca d’aigua. Aquestes
característiques, juntament amb l’escassa activitat agrícola en els darrers cent
anys, fan de la Reserva Natural de Sebes la segona zona humida en importància i
extensió de la demarcació de Tarragona.
5. Les instal·lacions de la Reserva i la gestió que s’hi ha fet l’han convertida en un
important dinamitzador local i comarcal que ha posat de rellevància molts valors
complementaris: educatiu, interpretatiu, turístic i estratègic. Concretament:
1) la Reserva ofereix una oferta educativa i lúdica única, “l’Entorn d'aprenentatge
de Sebes”, que és una experiència pionera integrada dins l'estructura de Camps
d'Aprenentatge del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i
que porta 4.500 estudiants l’any a fer-hi activitats d’educació ambiental.
2) També aplega molts valors culturals vinculats tant a la vida tradicional de Flix i
del meandre com al riu Ebre i l’aprofitament de l’aigua, els quals són ben mostrats
i explicats en els equipaments de la reserva.
3) amb més de 10.000 visitants l’any (4.500 estudiants i uns 6.000 de perfil
individual o d’altres col·lectius) és un clar catalitzador de la reorientació
econòmica de Flix cap a una diversificació i ferma aposta pel turisme sostenible.
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

Ha tingut un efecte determinant en l’aparició de nova activitat econòmica: la
creació d’un alberg i d’un hotel d’alta gamma, l’oferta d’activitats d’esports
d’aventura, l’atracció de visitants a passar el dia a Flix.
6. És objectiu de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla estratègic
2011-2015, realitzar actuacions per a la preservació de la salut i la natura., i és
conscient de la importància ecològica i estratègica d’aquest espai. Així, l’any 2000
la Diputació ja va donar suport a l’Ajuntament de Flix en l’assistència tècnica per a
la redacció del “Projecte d’explotació sostenible dels recursos de la zona de la
reserva natural de fauna salvatge de Sebes”. I entre els anys 2002 i 2003 va
prestar assistència tècnica per a la redacció del “projecte d’actuació global al
meandre del riu Ebre”. Aquest projecte s’orientava a valoritzar el meandre de Flix i
vinculava l’espai de la reserva de Sebes amb el meandre; i precisament va ser
essencial perquè aleshores Ministerio de Medio Ambiente, l’any 2005, impulsés la
descontaminació de l’embassament de Flix i la restauració de l’espai com una
obra estatal dins l’estratègia de reconversió i desenvolupament sostenible a la
Ribera d’Ebre.
7. La Diputació de Tarragona d’acord amb les previsions de l’article 36 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local i l’article 92 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i jurídica als municipis, de la província de Tarragona, per
facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la seva modernització i
contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.
I d’acord amb tot l’exposat, ambdues parts, reconeixent-se recíprocament
capacitat legal per establir un nou acord de col·laboració específic, l’estableixen i
acorden les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest conveni és regular la subvenció atorgada per acord de la Junta
de Govern de data 25 de juliol de 2014 a l’Ajuntament de Flix, pel seu suport a la
conservació i gestió de la reserva natural de les Riberes de l’Ebre a Flix durant
l’any 2014, en el marc del “Programa anual de gestió i ús públic de la reserva
natural de Sebes i el meandre de Flix”.
Segona.- Beneficiari
2.1. Requisits
L’Ajuntament de Flix ha de complir els requisits que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i les Bases generals de subvencions de
la Diputació, per a ser beneficiari d’una subvenció pública.
En cas que en qualsevol moment de la vigència d’aquest acord de col·laboració,
l’Ajuntament de Flix fos deutor de la Diputació, amb la signatura d’aquest
document el beneficiari autoritza formalment la compensació dels crèdits.
2.2. Obligacions
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És obligació específica de l’Ajuntament de Fli, donar publicitat adecuada del
caràcter públic del finançament de les activitats que siguin objecte de subvenció
(article 18.4 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
Concretament, els resultats de l’estudi i als recursos interpretatius que es derivin
d’aquest estudi haurà de figurar que s’han adquirit amb el finançament de la
Diputació de Tarragona.
Tercera.- Descripció de les accions finançades i aportació de la Diputació de
Tarragona
3.1.- La subvenció de la Diputació de Tarragona té per finalitat participar en la
financiació de les tasques necessàries de conservació, regeneració, manteniment
i ús públic ordenat dels terrenys i immobles de titularitat pública inclosos a la
Reserva, que són dutes a terme pel Grup de Natura Freixe (GNF) .
3.2.- Concretament els projectes del programa de l’any 2014:
Descripció dels projectes Import total de l’actuació (€)
Àrea de Manteniment:
1) Renovació de la passera del bosc de ribera: 22.080,00
Les accions que es realitzaran en el marc d’aquest projecte són:
· desbrossat perimetral,
· recuperació del bosc de ribera, plantació d’arbres,
· retirada de troncs caiguts,
· talla d’arbres morts en risc de caure
· desmuntar tota la superfície de la passera
· revisar l’estat de conservació de puntuals i travessers
· canviar puntals i travessers en mal estat
· refer tota la superfície de la passera
Àrea d’Educació i divulgació:
2) Entorn d’aprenentatge Sebes i Meandre de Flix. Activitats educatives:
33.700,00
Les accions que es realitzaran en el marc d’aquest projecte són:
· Tècnics d’educació ambiental (personal propi)
· monitoratges a temps parcial amb personal propi
· elaboració de dossiers, materials educatius per pissarra digital
· kits d’anàlisis d’aigua, botes d’aigua i altres materials
· monitoratges i serveis externs (tallers lúdics i activitats de lleure)
Total de les actuacions: 55.780,00
3.3.- Aportació econòmica de la Diputació.
El cost dels projectes del “Programa anual de gestió i ús públic de la reserva
natural de Sebes i el meandre de Flix“ presentat per l’Ajuntament és de 55.780,00
€.
L’import total de la subvenció que aporta la Diputació per a les actuacions
d’aquest projecte és de VINT-I-CINC MIL euros (25.000,00 €) com a import
màxim. Aquest import va a càrrec de la partida nominativa del pressupost vigent
de la corporació destinada a aquest efecte: 2014/1200/172/46205/01 Ajuntament
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de Flix-reserva natural Sebes. La subvenció comporta el finançament del 44,82%
del pressupost total de l’actuació.
Quarta.- Incompatibilitats
Aquesta subvenció esdevindrà incompatible amb el fet que altres administracions,
entitats o particulars que col·laborin en la realització o patrocinin el projecte
subvencionat, puguin demanar a la Diputació de Tarragona qualsevol altre ajut
per aquest concepte.
Cinquena.- Justificació
L’Ajuntament de Flix ha de presentar la següent documentació justificativa, amb
un grau de detall que permeti analitzar el grau de compliment dels objectius
previstos a l’acord de col·laboració:
- Memòria amb la descripció i resultats de cadascuna de les diverses actuacions
subvencionades, signada pel Secretari de l’Ajuntament.
- Justificació documental de la difusió feta (fullets, programes, cartells, etc.) on hi
consti la participació de la Diputació de Tarragona en la totalitat de la
documentació.
- Justificació econòmica consistent en la presentació de:
 Certificat del secretari de l’Ajuntament que inclogui la destinació final dels
fons aportats per la Diputació de Tarragona.
 Balanç d’ingressos i despeses de la totalitat de l’actuació subvencionada,
amb identificació del creditor, document, import, data d’emissió i en el seu cas
data de pagament.
 Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures o documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
incorporats a la relació que fa referència el paràgraf anterior, i en el seu cas la
documentació acreditativa del pagament de la totalitat de les despeses del
projecte.
 Relació detallada acreditativa d’altres ingressos i/o subvencions que hagin
finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.
Sisena.- Pagament
El pagament de la subvenció es realitzarà, una vegada justificada, a l’Ajuntament
de Flix, en el marc del conveni que aquesta corporació té subscrit amb el Grup
Natural Freixa (GNF), i seran admesos efectes de justificació, les factures i
despeses vinculades als projectes, presentades per aquesta entitat GNF, una
vegada validats per l’ajuntament de Flix.
L’import concedit té el caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’actuació
resulta inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta l’entitat
col·laboradora o així ho considera l’òrgan competent al revisar la documentació
justificativa, s’abonarà parcialment la subvenció en la quantitat proporcional
segons el percentatge de subvenció establert en aquest conveni.
L’import de les subvencions, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no pot superar mai el cost de l’activitat
subvencionada. En conseqüència, quan una activitat, tenint en compte els
ingressos generats per la pròpia activitat i les subvencions o ajudes rebudes, doni
superàvit, aquest s’ha de deduir de les subvencions atorgades. En el cas que ja
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s’hagués fet efectiu l’import de la subvenció, és procedent el reintegrament de
l’excés obtingut per sobre del cost de l’activitat.
El pagament es realitzarà a l’Ajuntament de Flix, una vegada presentat per aquest
davant la Diputació de Tarragona, la justificació de les despeses vinculades als
projectes del “Programa anual de gestió i ús públic de la reserva natural de Sebes
i el Meandre de Flix” presentats.
Setena.- Control financer
D’acord amb la Base 22 de les Bases de subvencions de la Diputació de
Tarragona i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, el
beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control financer que,
donat el cas, realitzi la Diputació. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports
percebuts.
Vuitena.- Vigència
El conveni finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2014. La documentació
justificativa del conveni es podrà presentar fins el 31 de març de 2015.
Novena.- Règim jurídic
En tot allò no previst en aquest acord de col·laboració, és d’aplicació la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions; el RD 887/06 pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona; les bases d’execució del pressupost
de 2013; i la normativa general aplicable: Llei general pressupostària, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú
(en matèria de procediment) i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
Desena.- Qüestions litigioses
Per qualsevol gestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la interpretació i
execució d’aquest acord de col·laboració, i que no pugui ser resolta de mutu
acord, la solució serà sotmesa a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals
de Tarragona, renunciant expressament al seu fur propi, de ser altre.
I, en prova de conformitat, ho signen en duplicat exemplar en la data i lloc
esmentats.
EL PRESIDENT DE LA
L’ALCALDE
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DE L’AJUNTAMENT DE FLIX

Josep Poblet i Tous

Marc Mur Bagés

*************************************************
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4.- APROVACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT
ENTRE LA FEDERACIÓ NACIONAL D’ASSOCIACIONS I MUNICIPIS AMB CENTRALS I
EMBASSAMENTS I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE.
Vist l’ofici del President de la Federació Nacional d’Associacions i Municipis amb
centrals hidroelèctriques i embassaments, mitjançant el qual es comunica a
aquest Ajuntament la signatura, en data 10 de juliol de 2014, del conveni de
col·laboració entre la Direcció General del Cadastre i la pròpia Federació, que
actua en representació i defensa dels municipis que la integren, en els termes
municipals dels quals s’ubiquen centrals de producció hidroelèctrica,
embassaments i altres instal·lacions energètiques, similars a les relacionades a
l’article 23 del RD 417/2006, pel que respecta a tota la problemàtica derivada de
l’existència d’aquests béns o a la seva futura implantació, en l’àmbit tributari i en
especial de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Atès que aquest Ajuntament està afectat per aquest tipus de béns especials, es
proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Adherir-se en tots els seus termes al conveni de col·laboració entre la
Direcció General del Cadastre i la Federació Nacional d’Associacions i Municipis
amb centrals hidroelèctriques i embassaments de data de 10 juliol de 2014.
Segon.- Delegar formalment en la Federació la representació en quants tràmits
corresponguin a aquest Ajuntament en relació amb els treballs cadastrals dels
béns immobles d’aquest municipi a que fa referència el conveni, i així es concreti
entre la Federació i aquest Ajuntament.
Tercer.- Traslladar còpia certificada d’aquest acord íntegre al Consell Territorial de
la Propietat immobiliària d’aquesta província, posant-lo en el seu coneixement i
que al mateix temps serveixi de sol·licitud d’informe d’aquest Consell, com preveu
el conveni, i interessant una ràpida contestació favorable a aquest Ajuntament o,
seguint el conveni, comunicat a la pròpia Federació.
Quart.- Traslladar també còpia certificada íntegra d’aquest acord a la Direcció
General del Cadastre en compliment del que disposa el conveni, amb la finalitat
d’iniciar a la major brevetat qualsevol dels tràmits de col·laboració previstos.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
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5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 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
Per acord de Ple de data 1 d’agost de 2014 es va aprovar la declaració de serveis
essencials i activitats prioritàries a efectes de la possible contractació de personal
laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en el marc d’allò
que disposa l’article 23.Dos LPGE 2014, que té caràcter bàsic, i que 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.
D’acord amb l’anterior 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.
Atès que es considera d’interès municipal ampliar aquesta relació, de la següent
forma:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i
categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
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-Personal docent.
-Personal responsable d’instal·lacions esportives municipals.
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis,
que es consideren essencials:
-Educació.
-Instal·lacions esportives
Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- 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).
-Personal docent.
-Personal responsable d’instal·lacions esportives municipals.
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.
-Educació.
-Instal·lacions esportives municipals.
El Sr. Alcalde comenta que el present acord és una ampliació de l’acord pres en la
sessió d’1 d’agost. És conseqüència de les restriccions imposades per Madrid per
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contractar personal. Es considera necessari incloure en la relació d’excepcions a
contractar personal laboral temporal i funcionari interí el personal de les escoles
municipals i d’instal·lacions esportives.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’EMERGÈNCIA DE FESTES MAJORS DE FLIX.
Atès que s’ha presentat el Pla d’Emergència de Festes Majors de Flix, elaborat per
tècnic competent, i que convé ara procedir a la seva aprovació.
Atès que d 'acord amb el que determina l'article 47.2 de la Llei 4/97, de 20 de
maig, de protecció civil, correspon al Ple de l' Ajuntament l'aprovació d'aquests
plans, els quals s'hauran de traslladar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
per tal que aquesta en faci la corresponent homologació.
Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d'Emergència Municipal de Festes Majors de
Flix.
Segon.- Exposar el Pla a informació pública durant 30 dies a comptar des de
l'endemà de la publicació de l'edicte al BOP, a efectes de que es puguin presentar
les al·legacions oportunes. Transcorregut l'esmentat termini sense que es
presentin al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat
d'adoptar un nou acord.
Tercer.- Sotmetre l'esmentat Pla a l'homologació per la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya, un cop aprovat definitivament.
El Sr. Francesc Barbero explica que aquest Pla substitueix els plans
d’autoprotecció individuals de festes. Amb aquest acord el Pla restarà aprovat
indefinidament, sense perjudici de les revisions que es facin de cara a cada festa
major. En el cas del nostre municipi era especialment aconsellable la seva
aprovació donat l’ús que es fa a festes d’elements pirotècnics.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
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7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA GENERAL DE RISC DE FLIX.
Atès que per acord de Ple de data 26 de juny de 2014 es aprovar inicialment el Pla
General de Risc de Flix.
Atès que durant el període d’informació pública del Pla no s’han presentat
al·legacions, reclamacions o suggeriments al respecte.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar definitivament el Pla General de Risc de Flix de Festes Majors de
Flix.
Segon.- Sotmetre l'esmentat Pla a l'homologació per la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3/2014 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE 2014
Antecedents:
1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord,
per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost
ordinari, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat
de crèdit extraordinari.
2.- Aquests noves aplicacions per una part, es poden finançar mitjançant el
romanent de tresoreria i els nous o majors ingressos produïts sobre els
inicialment previstos en el pressupost vigent, i, mitjançant baixa d’altres
partides de despesa.
3.- Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretaria-Intervenció de
la Corporació.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament
de Flix, corresponents a l’exercici econòmic de 2014.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2014, del
pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari, finançat
per nous ingressos del pressupost i baixes d’altres aplicacions del
pressupost, el resum del qual s’incorpora com annex al present acord.
2n.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a
efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant el tauler
d’edictes de la Corporació i anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la
província de Tarragona.
3r.- FER constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
El Sr. Francesc Barbero informa que l’expedient es fonamenta per l’avançament
de la notificació de concessió d’una subvenció a l’Ajuntament en l’àmbit dels vials
afectats per Plans d’Emergència Nuclear que atorga el Ministeri de l’Interior. Es
farà una actuació de millora de diversos camins afectats pels Plans per import
d’uns 80.000 euros a finançar, per una banda, per l’esmentada subvenció, xifrada
en 60.000 euros i, d’altra banda, per una altra subvenció concedida per la
Generalitat d’uns 19.000 euros. El petit marge restant és d’aportació municipal.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 3/2014. Pressupost Ajuntament 2014
Despeses que cal finançar:
1. Crèdit extraordinari
APLICACIÓ
454.6110018

DENOMINACIÓ
IMPORT
Millora camins de les Valls, Planes i Vingalis
80.093,00
TOTAL...................................
80.093,00
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Finançament que es proposa:
1. Nous Ingressos
APLICACIÓ
720003
751004

DENOMINACIÓ
Ministeri de l’Interior. Vials PENTA
Agència de Residus. Millora camins
TOTAL..................................

IMPORT
60.000,00
19.928,70
79.928,70

2. Baixes d’altres aplicacions
APLICACIÓ
454.2100008

DENOMINACIÓ
Manteniment de camins
TOTAL...................................

IMPORT
164,30
164,30

*************************************************
Prèviament al tractament del següent punt de l’ordre del dia la Sra. Montserrat
Forcades abandona la sessió per tenir interès particular en la matèria.
9.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE LES TERRES
DE L’EBRE DE LA PRÒRROGA DE TERMINIS PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA D’UNA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL P3
En la sessió plenària de data 26 de juny de 2014 es va aprovar provisionalment un
expedient de modificació puntual del Pla Especial P3 de Flix.
Així mateix es va acordar notificar el present acord, amb remissió de tota la
documentació tècnica i administrativa completa de la modificació del pla especial
que s'aprovava provisionalment, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les
Terres de l’Ebre, per tal de que aquesta procedís a la seva aprovació definitiva.
Atesa la complexitat de l’expedient que aconsella sotmetre a consideració alguns
detalls tècnics sobre el polígon.
Vist que va ser el Ple l’òrgan col·legiat que va aprovar provisionalment l’expedient
de modificació puntual del Pla Especial P3 que actualment es troba pendent
d’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre,
es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- SOL·LICITAR a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre que
prorrogui el termini per l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla
Especial P3.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que l’anterior acord d’aprovació provisional de la modificació
puntual del Pla Especial P3 es va remetre a la Comissió d’Urbanisme de les Terres
de l’Ebre (CUTE) per què procedís a la seva aprovació definitiva, que es passaria a
la propera sessió de la Comissió. No obstant, donat que es tracta d’un tema
complex, i d’acord amb la CUTE, per tal d’acabar d’estudiar el tema i tancar-lo
definitivament, s’ha decidit demanar a aquesta que posposi temporalment
l’aprovació definitiva. Properament es comunicarà als veïns els detalls d’aquest
tema.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES ASSISTENTS DEL PLE (10 VOTS),
DEL NOMBRE TOTAL DE MEMBRES QUE EL COMPOSEN, 11 VOTS.
*************************************************
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
El marge de l’acord introduït com a punt núm.: 8 no es presenta cap més.
*************************************************
10.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa sobre els següents assumptes:
1.- L’Ajuntament de Flix i altres 17 ajuntaments passen a ser centre de recollida de
currículums per a treballar a les properes recàrregues de les centrals nuclears
d’Ascó i Vandellós.
2.- Les obres privades del tanatori estan quasi acabades. Aprofitant la posada en
marxa d’aquest servei per al municipi es farà una actuació de condicionament de
la zona per facilitar el accés al tanatori. Amb aquesta finalitat també s’està fent
d’interlocutor amb l’administració competent en carreteres.
3.- Abans del proper Ple es preveu que hagin començat les obres del carrer Major
fins al CAP. És una obra de molta envergadura però que requereix d’una bona
coordinació per la incidència que pot tenir per als serveis d’emergències i el seu
accés al CAP.
4.- Les obres de l’Escola Municipal de Música estan quasi acabades i en les
properes setmanes es farà un acte de portes obertes per a tota la població
donada la importància que aquesta escola té al municipi.
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*************************************************
11.- PRECS I PREGUNTES
No s’hi 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,

El Secretari interventor

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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