AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 1/2015 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRER DE 2015
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.
8.
9.

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
1/2015
19 DE FEBRER DE 2015
Decret d’Alcaldia núm.: 11/2015, de 16 de febrer
Sala de Plens de l’Ajuntament.
20:00 hores
20:25 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Noèlia Colomines Juan
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 l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial.
Aprovació d’una modificació del Estatuts del Consorci local Localret.
Aprovació d’una modificació del Estatuts del Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l’Ebre.
Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Flix al Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives Socioeconòmiques per a la gestió del programa LEADER 20142020.
Aprovació d’una modificació de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de
Flix per l’any 2015.
Assumptes sobrevinguts.
Informes diversos.
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:
1.-APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Aprovació, si s’escau, de la següent acta:
-Acta sessió ordinària de data 19 de desembre 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. 132/2014, de 15 de desembre, al
11/2015, de 16 de febrer:
Decret

Data

132/14

15/12/14

Convocatòria Junta de Govern de 16 de desembre de 2014

133/14

15/12/14

Resolució d’un
urbanística

134/14

19/12/14

Nomenament secretària accidental

135/14

30/12/14

Pròrroga de contractació de personal laboral temporal

1/15

12/01/15

Convocatòria Junta de Govern de 13 de gener de 2015

2/15

19/01/15

Aprovació llista provisional d’admesos i exclosos del concurs
oposició per la provisió d’una plaça de vigilant

3/15

19/01/15

Aprovació inicial del projecte “Arranjament Avinguda
Catalunya. Tram entre Av. De la Llum i Passeig de l’Ebre”.

4/15

21/01/15

Convocatòria Junta de Govern de 23 de gener de 2015

5/15

26/01/15

Aprovació llista definitiva d’admesos i exclosos del concurs
oposició per la provisió d’una plaça de vigilant
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6/15

28/01/15

Correcció d’errada material de junta de govern de 13 de
gener

7/15

28/01/15

Convocatòria Junta de Govern de 30 de gener de 2015

8/15

29/01/15

Convocatòria dels aspirants a la plaça de vigilant per la
realització de la primera prova

9/15

06/02/15

Aprovació del pla de disposició de fons i pla de tresoreria
per l’any 2015

10/15

09/02/15

Convocatòria Junta de Govern de 10 de febrer de 2015

11/15

16/02/15

Convocatòria sessió ordinària de Ple de 19 de febrer

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DEL ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL
LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Flix en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions
ni al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci
Localret, d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que
s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
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“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens
locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta
del President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les
seves finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en
la situació administrativa que correspongui en la seva administració
d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió
d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral
amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es
puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública
o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual
s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
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26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió
econòmica-financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció
General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que
actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa
que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió
dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria
estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels
pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació
del pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i
financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels
terminis previstos a la normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o
disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al
seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i
expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents
d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n
derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes
establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió
econòmico-financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció
interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia,
correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció
general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
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Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de
l’Ajuntament de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com
préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit
notificat a l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada
l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves
obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el
Consorci haurà d’acordar a quina de les restants administracions
integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en
la LRSAL”.

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els
membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves
finalitats.
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d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de
la majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un
liquidador. A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell
d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat
integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en
que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti
positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides
per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de
l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció
de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit
d’informació pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha
sotmès per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel
termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària
de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DEL ESTATUTS DEL CONSORCI MEMORIAL
DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE.
Atès que per acord de la Junta General del Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre de data 4 de desembre de 2014 es va aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts d’aquest Consorci, publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 285 de 13 de desembre, i havent esdevingut aprovada
definitivament.
Atès que la modificació dels Estatuts té per objecte adaptar globalment el seu
articulat a les diverses modificacions legislatives que afecten el règim jurídic dels
consorcis.
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Atès que és necessària la ratificació de la modificació per part dels diversos ens
que conformen el Consorci.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci Memorial dels Espais
de la Batalla de l’Ebre, aprovada per acord de la Junta General del Consorci de
data 4 de desembre de 2014.
Segon.- NOMENAR el Sr. Francesc Barbero Escrivà com a representant de
l’Ajuntament de Flix al Consorci, i a la Sra. Josefina Carranza Larrosa, com a
suplent.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla
de l’Ebre als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX AL CONSORCI
INTERCOMARCAL D’INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES PER A LA GESTIÓ DEL
PROGRAMA LEADER 2014-2020.
En data 31 de desembre de 2014 s’ha publicat al DOGC núm. 6780 l’ORDRE
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a
la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i
els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a
Catalunya del desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de
desenvolupament local.
En data 8 d’agost de 2014 es va constituir el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques, com a Grup d’Acció Local, amb l’objectiu específic d’assolir,
gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel
Programa de desenvolupament rural (PDR) per al període 2007-2013, mitjançant
una estratègia de desenvolupament local gestionada amb la metodologia LEADER.
Atès que el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques té previst
tornar-se a presentar a la propera convocatòria per la selecció de grups d’acció
local per a l’aplicació en el seu àmbit territorial de desenvolupament local
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participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020.
Vist que la continuïtat d’un programa Leader al territori pot ser una eina
fonamental en el seu desenvolupament i millora de les seves condicions
socioeconòmiques.
Atès que l’adhesió del nostre municipi a l’àmbit territorial del Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques suposa una oportunitat per a la
dinamització, diversificació i foment de les activitats econòmiques i
l’emprenedoria.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial el municipi de Flix al Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, per a la gestió del programa
LEADER 2014-2020.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX PER L’ANY 2015.
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
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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.
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 per a l’exercici de 2015 la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 6.15, reguladora de la taxa per la recepció i posterior
gestió de residus de la construcció en la planta de transvasament de residus de
la construcció de Flix
Es modifica la seva redacció, que queda de la següent forma:
6.15) TAXA PER LA RECEPCIÓ I POSTERIOR GESTIÓ DE RESIDUS VEGETALS I DE LA
CONSTRUCCIÓ EN LA PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ DE FLIX.
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
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i de conformitat amb allò que disposen els articles 20 al 27 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de
recepció i posterior gestió de residus vegetals i de la construcció en la Planta de
Transvasament de Residus de la Construcció de Flix.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació per part de l’Ajuntament del
Flix del servei de Centre de Transvasament de residus vegetals i de la construcció,
i el transport dels esmentats residus a Dipòsits controlats de residus i/o Plantes de
Reciclatge de residus.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents de la taxa, les persones físiques o jurídiques, a
què es refereix la Llei General Tributària, que siguin productors dels residu, com a
propietari de l’immoble, solar, finca o estructura que l’origina, o que siguin
posseïdors dels residu, com a titulars de l’empresa que efectua les operacions de
poda, enderrocament, construcció, reforma, excavació o altres operacions
generadores dels residus, o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i
no tinguin la condició de gestors dels residus.
Article 4. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per m3 de residu de la
construcció o vegetal que es dipositi en el Centre de Transvasament.
2. A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
a) 12 €/m3 de residu de la construcció o fracció. Import mínim: 12
€/m3.
b) 5 €/m3 de residu vegetal o fracció. Import mínim: 5 €/m3.
3. La taxa es liquidarà de la següent manera,
a) Acreditada documentalment la correcta gestió dels residus de la
generats, l’Ajuntament comprovarà, en tot cas, les dades
facilitades pel subjecte passiu, amb les dades que consten en el
corresponent registre del Centre de transvasament dels residus.
b) Efectuada la comprovació anterior, es procedirà a la liquidació de
la corresponent taxa, d’acord amb les tarifes que figuren en
l’apartat 2 del present article.
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 podran examinar l’expedient i presentar-hi les
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reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
*************************************************
8.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa sobre els següents assumptes:
1) Per acord de Junta de Govern de 10 de febrer de 2015 es va acordar l’adhesió a
la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial. Un dels
projectes més interessants que ha endegat aquesta fundació és el tren turístic que
recollirà turistes de la costa i els portarà fins Casp. És per aquest motiu que
l’Ajuntament de Flix ha considerat l’interés que pot tenir per a la promoció
turística de la població l’adhesió a la Fundació.
2) Ha finalitzat el procés de selecció del nou vigilant. Es van presentar 26
candidats i el Sr. Javier Fernández Muñoz va ser la persona seleccionada. S’espera
que, un cop presentada la documentació pertinent, s’incorpori el dia 1 de març.
3) El 24 de febrer finalitza el termini per la presentació d’instàncies dins de l’àmbit
del Pla d’Ocupació. La intenció és contractar durant 6 mesos quatre persones de
reforç de la brigada, dos es dedicaran a tasques de neteja i dos a obres.
4) Està previst properament un curs d’atenció sociosanitària destinat
especialment a personal de la residència per al seu reciclatge. El regidor Francesc
Barbero ha realitzat moltes gestions per tal d’aconseguir-lo i serà gratuït. El
mateix regidor informa que l’actuació del sindicat UGT ha estat fonamental per
què el curs es pugui dur a terme a la població, raó per la qual manifesta el seu
agraïment al sindicat.
5) El proper dimarts està previst traure la barca del riu per efectuar les pertinents
tasques de reparació i manteniment supervisades per una enginyeria
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especialitzada. Espera que aquestes tasques durin el mínim temps possible, però
alhora el temps que sigui necessari per assegurar la seva correcta execució.
6) El proper diumenge es celebra a Flix un cross territorial d’àmbit provincial, amb
més de 200 participants. Aquest acte ha suposat un gran esforç logístic i és per
aquest motiu que es considera adient publicitar-lo.
7) Es vol fer constar la felicitació al Sr. Josep Antoni Collazos, tècnic d’arxiu de
l’Ajuntament, per haver estat proposat com a representant de la Comissió
Territorial de Patrimoni de les Terres de l’Ebre en representació de la Federació de
Municipis de Catalunya.
*************************************************
9.- 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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