AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 8/2015 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIOL 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
8/2015
16 DE JULIOL DE 2015.
Decret d’Alcaldia núm.: 81/2015, de 13 de juliol
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:35 hores
20:25 hores

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

Regidors:

Secretari interventor

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sra. Norma Pujol Farré
Sra. Norma Català Ribera
Sra. Lara Bertran López de los Mozos
Sr. Josep Solé Rojals
Sr. Albert Mani Martínez
Sr. Francisco Romero Navarro

Entesa
Entesa
Entesa
CDC
Entesa
Entesa
Entesa
CDC
SI
SI

Sr. Luis Martín Montull

Excusa assistència:
Regidors:

Sr. Josep Pérez Giral

Entesa

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Despatx oficial.
Aprovació del programa i pressupost de festes majors 2015.
Aprovació provisional de l’expedient de modificació de crèdit núm.
2 del pressupost de l’exercici 2015.
5. Aprovació d’un expedient de baixes de drets reconeguts pendents
de cobrament integrats en l’agrupació d’exercicis tancats.

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

6. Aprovació d’un expedient de baixes d’obligacions reconegudes
pendents de pagament integrades en l’agrupació d’exercicis
tancats.
7. Aprovació de la massa salarial del personal laboral corresponent a
l’exercici 2015.
8. Acord de fixació dels dies de festa local del municipi de Flix per
l’any 2016.
9. Acord de nomenament dels membres de la Comissió municipal de
delimitació.
10. Aprovació de la moció de suport a la proposta de cabals ecològics
pel tram final del riu Ebre, el meandre de Flix i el Delta.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Informes diversos.
13. 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
Aprovació, si s’escau, de les següents actes:
-Acta sessió extraordinària de data 13 de juny de 2015.
-Acta sessió extraordinària i urgent de data 25 de juny de 2015
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
2.1.-RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 52/2015, de 18 de maig, al
81/2015, de 13 de juliol:
Decret

Data
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52/15
53/15
54/15
55/15
56/15

18/05/15
19/05/15
22/05/15
22/05/15
29/05/15

57/15
58/15
59/15
60/15
61/15
62/15
63/15
64/15
65/15
66/15
67/15
68/15
69/15
70/15
71/15
72/15
73/15*

05/06/15
09/06/15
09/06/15
09/06/15
16/06/15
16/06/15
16/06/15
16/06/15
16/06/15
19/06/15
19/06/15
22/06/15
22/06/15
26/06/15
26/06/15
29/06/15
29/06/15

74/15

29/06/15

75/15
76/15

29/06/15
29/06/15

77/15
78/15
79/15
80/15
81/15

03/07/15
03/07/15
07/07/15
10/07/15
13/07/15

Convocatòria Junta de Govern de 19 de maig
Requeriment Notari per aixecar acta sobre estat de la barca
Caducitat d’inscripcions padronals
Desistiment d’una reclamació patrimonial
Assignació maig complement productivitat Cap de la Guàrdia
Municipal
Convocatòria ple extraordinari 10 juny 2015
Convocatòria ple extraordinari de constitució de 13 de juny
Rectificació errades materials Juntes de Govern
Convocatòria Junta extraordinària de 10 de juny
Aprovació cartipàs municipal 2015
Nomenament Tinents d'Alcalde
Nomenament membres Junta de Govern
Convocatòria Junta de Govern 16 juny 2015
Delegació competències Alcaldia en Junta de Govern
Nomenament de dos taquilleres per a piscines municipals
Anulació contracte menor manteniment piscines
Convocatòria ple extraordinari urgent d'organització 25 juny
Autorització de casament a Sala de Plens pel dia 27 de juny
Aprovació de despesa últim pagament reparació llagut
Convocatòria Junta de Govern Local de 30 de juny
Assabentat comunicació activitat restaurant Poliesportiu
Aprovació de sol·licitud d’inclusió de dos projectes al Fons Pla
General Residus Radiactius
Assignació juny complement productivitat Cap de la Guàrdia
Municipal
Delegació signatura contractes festes en regidora de festes
Delegació signatura contracte pel Tria't i Campus en regidora
de joventut
Convocatòria Junta de Govern 10 juliol
Contractació de taquillera per cobrir una baixa
Rectificació rebuts arbitris municipals
Inici d’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2015
Convocatòria ple ordinari 16 de juliol de 2015

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2. A RATIFICAR: Decreto de Alcaldia núm.: 73/2015, de 29 de junio, de solicitud
de asignación con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan
General de Residuos Radiactivos.
Antecedentes
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Vista la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las
asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares,
con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General
de Residuos Radiactivos.
Visto que Flix es un municipio con derecho a asignación de acuerdo con el
artículo 3 de dicha Orden.
Visto que los dos proyectos de inversión a presentar “Adecuación de dos tramos
de los senderos de la zona del Meandro de Flix” y “Instalación de caldera de
biomasa en el Casal Sant Jordi de Flix”, son actuaciones que representaran un
gran impulso, el primero de ellos al turismo local, en un contexto de intento de
diversificación de la economía local, y el segundo, a la eficiencia energética en
instalaciones municipales, cabe destacar que sin el apoyo del Fondo de
financiación del Plan General de Residuos Radiactivos no podrán llevarse a cabo.
Vista la importancia de ambos proyectos y la imposibilidad de sufragarlos
con medios propios,
RESUELVO:
Primero.- Solicitar la asignación que, según la Orden IET/458/2015, le
correspondería al municipio de Flix para destinarla a los dos proyectos
mencionados.
Segundo.- Elevar al Pleno la presente resolución para su ratificación.
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados a los efectos
oportunos.”
Lo ordena y firma, el Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Flix, ante mí, el secretario, que doy fe.
Flix, 29 de junio de 2015.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA DE RATIFICACIÓ,
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
3.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA I PRESSUPOST DE FESTES MAJORS 2015
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Antecedents:
Per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, s’ha
preparat el Programa de Festes Majors 2015 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 corresponent a les Festes Majors de Flix de
l’any 2015.
La Sra. Lara Bertran procedeix a explicar detalladament el programa de
Festes.
El Sr. Albert Mani felicita la regidora de Festes per haver aconseguit
preparar un bon programa en poc temps. Considera que la festa del riu
hauria de tornar a l’emplaçament de la barca pel que representa pel poble
tot i que entén la postura del club nàutic que ha portat a celebrar-la a la
zona del club.
La Sra. Norma Pujol manifesta que respecta tots els punts de vista però
explica que el canvi d’ubicació es va produir per dos causes, el descens en
la participació en la festa i les bones instal·lacions de que disposa el club
nàutic per la seva celebració. No obstant, com a regidora responsable de
cultura té previst adoptar mesures per impulsar dos dies dedicats
exclusivament a la barca.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
Segon.- APROVAR el pressupost per a les Festes Majors de Flix de l’any
2015.
La Sra. Lara Bertran detalla el pressupost de les Festes Majors. D’uns
103.000 euros inicialment previstos finalment el cost serà de 107.000,
però paral·lelament s’ha produït una major previsió d’ingressos que
compensaran aquesta despesa.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
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4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 2/2015 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
Antecedents:
1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord,
per a les quals la consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit.
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
aplicacions 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.
3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament
de Flix, corresponents a l’exercici econòmic de 2015.
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. 2/2015, del
pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, finançat per nous ingressos i baixes d’altres
aplicacions del pressupost de despeses, 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 regidor d’Hisenda, el Sr. Delfí Castellví explica els detalls de l’expedient,
sense que es facin més observacions.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
Expedient de modificació de crèdit 2/2015. Pressupost Ajuntament 2015
Despeses que cal finançar:
1/ Suplement de crèdit
Aplicació
241.1310003
163.2030001
150.2100005
454.2100008
323.2120002
333.2120005
164.2120006
920.2120007
323.2120008
442.2130004
150.2140002
323.2200002
920.2211000
326.2260103
920.2260107
336.2260801
320.2269901
432.2269903
920.2270800
920.2302000
4411.2410003
323.3590001
342.6320012

Denominació
Pla d’ocupació local
Lloguer màquina escombrar carrers
Senyalització viària
Manteniment de camins
Escoles
Casal Sant Jordi
Cementiri
Altres edificis municipals
Manteniment Escola-Bressol
Barca
Material transport-Brigada municipal
Material didàctic Escola-Bressol
Material de neteja
Intercanvis i activitats Escola Música
Despeses diverses
Conservació patrimoni històric
Ensenyament
Turisme
Seguretat edificis municipals
Dietes de personal
Material transport-Autobús municipal
Despeses financeres Escola-Bressol
Arranjament camp de futbol de terra
TOTAL

Import
15.000,00
2.420,00
1.000,00
12.000,00
4.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
7.000,00
44.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
500,00
15.000,00
121.920,00

2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
326.2269907
342.2279904
163.3580000

Denominació
Transport entorn aprenentatge
Socorristes piscines
Interessos màquina netejar carrers (lísing)
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231.6220014
150.6230022
163.6480000

Remodelació baixos C/Major, 56
Compra martell percutor
Màquina netejar carrers (lísing)
TOTAL.........................

7.000,00
560,00
8.407,50
31.255,00

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos:
770003

Caixabank: Obra social

7.000,00

2/ Baixes dels crèdits d’aplicacions de despeses:
Aplicació
342.2120011
342.2130001
912.2330000
011.3100000
1532.6110016

Denominació
Instal·lacions esportives
Maquinària i instal·lacions: piscines
Assistències òrgans col·legiats
Interessos prèstecs
Condicionament carrer Sant Roc
TOTAL

Import
10.000,00
7.000,00
15.000,00
2.000,00
112.175,00
146.175,00

RESUM PER CAPÍTOLS:
INGRESSOS
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
TOTAL

Inicial

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
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1.518.100,00
34.200,00
845.700,00
2.168.118,78
42.025,00
0,00
185.300,05
19.388,80
0,00
4.812.832,63

Modificacions
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00

Definitiu
1.518.100,00
34.200,00
845.700,00
2.168.118,78
42.025,00
0,00
192.300,05
19.388,80
0,00
4.819.832,63
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DESPESES

Inicial

CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPÍTOL
CAPITOL

1.728.849,25
1.790.869,53
16.200,00
230.352,47
0,00
627.644,54
0,00
0,00
418.916,84

15.000,00
106.265,00
942,50
0,00
0,00
30.967,50
0,00
0,00
0,00

0,00 1.743849,25
32.000,00 1.865.134,53
2.000,00
15.142,50
0,00 230.352,47
0,00
0,00
112.175,00 546.437,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 418.916,84

4.812.832,63

153.175,00

146.175,00 4.819.832,63

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

TOTAL...............

Augments

Disminucions Definitiu

*************************************************
5.- APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS
PENDENTS DE COBRAMENT INTEGRATS EN L’AGRUPACIÓ D’EXERCICIS
TANCATS
Antecedents:
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents
d’exercicis anterior que resten pendents de pagament responen a
obligacions efectivament exigibles actualment i si els drets reconeguts
procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.
2.- Per Provisió d’Alcaldia de data 30 de juny de 2015 s’inicia l’expedient
per a l’aprovació i comptabilització, si s’escau, de baixes de drets
reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament.
3.- El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes de
drets reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament.
4.- El secretari interventor ha emès un informe favorable.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 66 a 69 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, 15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General
Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació
amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2.- Articles 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i
els articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual
s’aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració
d’insolvència del deutor.
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.- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local/la Instrucció del
Model Simplificat de Comptabilitat Local.
4.- Article 212.4 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, amb
relació a l’òrgan competent.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de
39.658,16, el resum del qual s’incorpora com annex al present acord.
2n.- FER els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
dels drets esmentats.
El Sr. Alcalde explica que tant aquest punt com el següent són de caràcter
tècnic i tenen per objectiu depurar els comptes per tal que siguin un reflex
fidel de la realitat. En aquest expedient de baixes de drets, per exemple,
es dóna de baixa una subvenció de 15.000 euros que finalment no va ser
pagada per la Generalitat, sinó per la Diputació. Per tant correspon donar
de baixa el dret ja que la Generalitat mai realitzarà aquest pagament.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
CONCEPTE
Impost de circulació
IBI rústega
IBI urbana
Impost increment valor dels terrenys urbans
Impost construccions, instal·lacions i obres
Tramitació administrativa
Multes de trànsit
Recollida d’escombraries
Taxa clavegueram
Taxa aigua potable
Publicitat Ràdio Flix
Subscripcions La Veu de Flix
Bans Ràdio Flix
Subvenció Escola-Bressol
Subvenció Escola de Música
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IMPORT
1.872,53
150,25
6.416,47
222,88
600,09
20,00
4.340,00
3.901,99
248,60
1.055,36
935,74
187,00
7,50
1.837,50
15.000,00
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Subvenció Jutjat de Pau
Subvenció PDC
Subvenció bibliotecària
PAM 2012
TOTAL ..............................

450,00
550,00
1.862,24
0,01
39.658,16

*************************************************
6.- APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE BAIXES D’OBLIGACIONS
RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT, INTEGRADES EN L’AGRUPACIÓ
D’EXERCICIS TANCATS.
Antecedents:
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si les obligacions reconegudes procedents
d’exercicis anterior que resten pendents de pagament responen a
obligacions efectivament exigibles actualment.
2.- El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes
d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament.
3.- El Secretari-Interventor ha emès un informe favorable.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 66 a 69 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, 15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General
Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació
amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2.- Articles 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i
els articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual
s’aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració
d’insolvència del deutor.
3.- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local/la Instrucció del
Model Simplificat de Comptabilitat Local.
4.- Article 212.4 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, amb
relació a l’òrgan competent.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
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1r.- APROVAR la baixa de les obligacions reconegudes, d’exercicis
anteriors, pendents de pagament integrades en l’agrupació de
pressupostos tancats, per import de 15.325,60 Euros. El detall
individualitzat figura a l’annex.
2n.- FER els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
de les obligacions esmentades.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
EXERCICI

DENOMINACIÓ

2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

Enllumenat PUOSC fase 1B
Protecció civil
Gestió de l'aigua
Aules de la gent gran
Societat General d'Autors
Societat General d'Autors
Incentius al comerç
Diputació premi cobrança
Incentius al comerç
Diputació premi cobrança
Resta C/Bons Aires
Aules de la gent gran

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
165.6090000
134.2260800
161.2210100
231.4800001
338.2260907
338.2260907
4312.2269904
920.2270800
4312.2269904
920.2270800
1532.5110011
231.4800001
TOTAL BAIXES

IMPORT
615,47
3,19
225,05
1.500,00
244,69
0,01
12,41
738,32
31,15
8.034,84
2.420,47
1.500,00
15.325,60

*************************************************
7.- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.
ANTECEDENTS
1.- Per Provisió d’aquesta Alcaldia de data 15 de juny de 2015, 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’informe per part de
la Secretaria Intervenció Municipal.
2.- El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015 va ser aprovat
inicialment pel Ple en acord de data 26 de novembre de 2014, el qual va
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esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en
data 2 de gener de 2015 .
3.- En data 17 de juny de 2015 s’ha emès l’informe de Secretaria
Intervenció sobre el procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que
l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’entitat
ascendeix a 750.084,00 €, i que aquest import no s’ha incrementat
respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2014, considerat en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, sinó que, pel
contrari, s’ha vist minorat per la reclassificació de personal eventual, que
erròniament, en darrers exercicis formaven part del personal laboral.

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 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2015, disposa que la massa salarial
del personal laboral, que no pot tenir increment pel 2015, està integrada
pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses
d’acció social meritades per aquest personal en 2014, 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.
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.
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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.
Tenint presents els anteriors antecedents de fet i fonaments legals es
proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat
per a l’exercici 2015, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada
en 2014 per aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat,
ascendeix a la quantitat de 750.084,00 €.
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí
Oficial de la província en el termini de vint dies.
El Sr. Alcalde informa que aquest acord és conseqüència de l’obligació
imposada per l’Estat des de 2014 d’aprovar pel Ple la massa de salaris del
personal laboral i procedir a la seva publicació. Aquest acord s’ha de
prendre abans de final de cada exercici.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
8.- ACORD DE FIXACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCAL PER L’ANY 2016
Antecedents:
1.- Com cada any, cal fixar els dos dies de festa local que la legislació
disposa que són de lliure elecció de cada municipi.
Fonaments de dret:
1.- L’Estatut dels treballadors, en l’article 37.2 estableix que de les 14
festes anuals retribuïdes i no recuperables, dues seran locals.
2.- L’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016, publicada en el DOGC
núm. 6888 de 9 de juny de 2015, estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels
respectius ajuntaments.

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.- L’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que correspon al
Ple de l’Ajuntament proposar a l’òrgan competent (en el cas de Catalunya,
el Conseller d’Empresa i Ocupació) les festes locals del municipi.
En conseqüència, es
següent

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la

PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- PROPOSAR al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya que les següents dades siguin fixades com a festes locals de Flix
per a 2016: dies 16 i 17 d’agost.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció Territorial del
Departament d’Empresa i Ocupació de les Terres de l’Ebre per a la seva
aprovació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
9.- ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ
Antecedents:
Vist que la Direcció General d’Administració Local ha requerit aquest
Ajuntament per què, un cop celebrades les eleccions locals, es ratifiquen o
es nomenen els representants de la comissió municipal de delimitació.
Atès que aquesta comissió ha d’estar constituïda per l’Alcalde, dos
regidors, un tècnic i el secretari de la corporació.
Fonaments de dret:
-Article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Designar com a representants de la comissió municipal de
delimitació les següents persones:
-Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President.
-Sr. Francesc Barbero Escrivà, regidor.
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-Sr. Delfí Castellví Descarrega, regidor.
-Sr. Diego Ramírez Macias, Tècnic Municipal.
-Sr. Luis Martín Montull, Secretari-Interventor.
Segon.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Alcalde informa que tot i no ser preceptiu efectuar aquests
nomenaments, atès que un municipi com és Ascó manté diversos
contenciosos amb veïns de Flix pels llindars del terme, el Departament
competent de la Generalitat ha requerit l’Ajuntament per que els faci.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
10.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA DE CABALS
ECOLÒGICS PEL TRAM FINAL DEL RIU EBRE, EL MEANDRE DE FLIX I EL
DELTA.
El Consell de Ministres espanyol, el 28 de febrer de 2014, va aprovar el
Reial Decret 129/2014, pel qual s’aprovava un nou Pla hidrològic de la
conca de l’Ebre, una aprovació feta amb un retard considerable si es té
present que la Directiva 2000/60/CE Marc de l’Aigua determinava que el
Govern espanyol havia de tenir aprovats, en el primer cicle de planificació
2009-2015, els 25 plans de conca abans del 22 de desembre de 2009.
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol van tenir en
compte les al·legacions de diverses associacions, entitats, partits i
institucions (ajuntaments, consells comarcals i la mateixa Generalitat de
Catalunya), que van denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que
representava el Pla de conca, tant per a la sostenibilitat del tram final del
riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i
pesqueres que s’hi desenvolupen. Els 3.009 hm 3 /anuals de cabal ecològic
que fixava el Pla de conca aprovat, amb mínims de només 80 m 3 /s per als
mesos secs, a més d’agreujar el mal estat del tram final del riu Ebre
accentuava els problemes de regressió, subsidència i salinitat que
amenacen el futur del delta de l’Ebre.
Aquest Pla hidrològic de l’any 2014, d’acord amb el que determina la
Directiva Marc de l’Aigua, s’ha de revisar durant l’any 2015 dins del segon
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cicle de planificació 2015-2021. Per tant, la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre haurà d’aprovar un nou Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre i elevar-lo
al Consell Nacional de l’Aigua perquè el Govern espanyol l’aprovi abans
del 22 desembre del 2015. Davant d’aquesta revisió, la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre (CSTE), òrgan consultiu i participatiu
que es va constituir el febrer de l’any 2006, ha actualitzat amb els diversos
agents socials, econòmics i ambientals que la integren estudis científics
que revisen i adeqüen les xifres de cabals ecològics de l’Ebre fetes per la
mateixa Comissió l’any 2007.
El 25 de juny de 2015, la CSTE aprovava, amb el vot favorable de gairebé
tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el
Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits.
Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a
un any sec hauria de ser de 5.871 hm 3 /anuals; per a un any normal hauria
de ser de 7.732 hm 3 /anuals i per a un any humit de 9.907 hm 3 /anuals. A
més, s’incorpora una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a
casos de sequera prolongada amb 3.518 hm 3 /anuals. Aquesta proposta de
cabals ambientals va ser assumida per la Generalitat de Catalunya i l’ha
presentada en forma d’al·legacions perquè s’inclogui en la revisió del Pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre.
A diferència de la proposta que la CSTE va presentar fa vuit anys, i que mai
no va ser assumida per l’administració espanyola, la nova proposta
incorpora nous condicionants i paràmetres, com ara les noves sèries
hidrològiques calculades després del 2007 i la nova Instrucció de
Planificació Hidrològica de l’any 2008 establerta pel Ministeri de Medi
Ambient. També s’incorporen nous criteris científics amb relació a les
espècies de fauna, la falca salina o l’impacte del canvi climàtic sobre la
conca, a partir dels estudis dels darrers de la Unitat d’Ecosistemes
aquàtics de l’IRTA.
La Directiva Marc de l’Aigua té l’objectiu d’evitar el deteriorament de les
masses d’aigua i assolir el bon estat ecològic dels nostres rius. La
Instrucció de Planificació Hidrològica reconeix que en els rius ibèrics hi ha
una correlació directa entre l’estat ecològic i els cabals circulants; per
aquest motiu, els rius ibèrics han de tenir cabals ecològics que assegurin el
bon estat ecològic de les masses d’aigua. Els cabals ecològics són una
restricció prèvia a tots els usos, a excepció de l’abastament i, per tant,
s’han de respectar abans d’atorgar noves concessions.
En el cas del meandre de Flix la manca de cabals es veu agreujada per la
presència d’un aprofitament hidroelèctric que bypassa aquest accident
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geogràfic i deixa 5 km. de riu només amb les aportacions d’aigua de les
fuites de l’embassament i les aigües que hi pugui vessar l’estació
depuradora del municipi quan el cabal circulant de l’Ebre és inferior a 400
m3/s (concessió de l’aprofitament), cas que es dona en el 70% dels dies de
l’any. Això provoca la proliferació de macròfits, mosquits i musclo zebra, a
banda d’episodis de males olors i la reducció del bosc de ribera. Per
impedir aquesta situació caldria que també el meandre de Flix comptés
amb el cabal ecològic previst per a qualsevol altre tram baix del riu.
Davant l’oportunitat que comporta la revisió dels cabals ecològics del Pla
Hidrològic de Conca de l’Ebre per preservar i millorar el futur socioeconòmic i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus municipis, es
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les conclusions i
propostes de cabals ecològics per al riu Ebre i el Delta fetes per la
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE).
2n.- Demanar que la proposta de la CSTE de cabals ecològics per al riu
Ebre i el Delta sigui aprovada dins el Pla Integral de Protecció del Delta de
l’Ebre (PIPDE), òrgan en què participen el Govern espanyol i la Generalitat
de Catalunya.
3r.- Exigir que aquests cabals siguin també d’aplicació en el meandre de
Flix.
4t.- Donar suport a les accions del Govern de Catalunya i altres
institucions davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter
estatal i internacional, amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics de
la CSTE en cas que la revisió del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre no els
tingui en compte.
5è.- Donar suport a iniciatives i mobilitzacions socials en defensa dels
cabals ecològics aprovats per la CSTE.
6è.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a
la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre.
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El Sr. Francesc Barbero presenta els detalls de la moció. La principal raó
que motiva presentar-la és pel tradicional oblit que sofreixen els 5 km de
meandre de Flix, que també formen part del riu Ebre. Es tracta d’una
moció presentada consensuadament pels tres grups municipals.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del
punt d’Informes diversos i, de Precs i Preguntes, 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, 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:
11.1.- Aprovació d’una modificació de l’acord de fixació de les
indemnitzacions per raó dels càrrecs dels membres electes de
l’Ajuntament de Flix.
EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE D’ASSISTENTS
DEL PLE, 10 VOTS A FAVOR, L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
PREESTABLERT.
11.1.- APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE FIXACIÓ DE LES
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DELS CÀRRECS DELS MEMBRES ELECTES DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX.
En la sessió plenària extraordinària i urgent de data 25 de juny de 2015 es
va acordar, entre altres qüestions, el règim d’indemnitzacions dels càrrecs
electes de l’Ajuntament de Flix.
En concret el punt primer de l’acord adoptat disposava:
“PRIMER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es
detallen tot seguit:
1.- Ple: Alcalde, 350 euros/sessió; Regidors, 175 euros/sessió.
2.- Junta de Govern Local i resta d’òrgans col·legiats: Alcalde, 250
euros/ sessió; regidors, 120 euros/sessió.”
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Atès que es convenient modificar aquest punt de tal forma que disposi el
següent:
“PRIMER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es
detallen tot seguit:
1.- Ple: 175 euros/sessió.
2.- Resta d’òrgans col·legiats: 120 euros/sessió.”
Atès que el Ple és l’òrgan competent per l’adopció del present acord es proposa:
Primer.- MODIFICAR el punt primer de l’acord adoptat en la sessió plenària
de data 25 de juny de 2015 relatiu a la fixació de les indemnitzacions per
raó dels càrrecs dels membres electes de l’Ajuntament de Flix, que queda
redactat de la següent forma:
“PRIMER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es
detallen tot seguit:
1.- Ple: 175 euros/sessió.
2.- Resta d’òrgans col·legiats: 120 euros/sessió.”
Segon.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
Tercer.- Publicar l’esmentat acord al BOPT i al tauler d’anuncis de la
corporació, en compliment de l’establert en l’article 75.5 de Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Sr. Albert Mani agraeix l’esforç del Sr. Alcalde modificant aquest punt.
Continuen pensant que els topalls màxims són massa alts, però estan d’acord en
aquesta modificació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD,
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL
TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
12.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa, en primer lloc, que des de dimarts passat
l’Ajuntament de Flix té deute zero, un assoliment que és mèrit dels
membres de l’anterior Corporació i dels que encara hi són. Atès que l’any
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2014, per exemple, es van destinar uns 213.000 euros en amortitzacions i
interessos i, enguany altres 241.000 euros, això implica que per l’any 2016
es podran fer servir uns 200.000 euros amb els quals es podran pagar
serveis com l’Escola Bressol, l’Escola de Música i la reserva de Sebes.
Aquest fet permetrà que aquests serveis continuïn ser prestats per
l’Ajuntament i que no s’hagin de transferir a altres administracions. Tenir
deute zero és un dels requisits que s’han de complir per poder utilitzar
romanent de tresoreria per despeses generals per primera vegada des de
que es van aprovar les restrictives normes actuals.
D’altra banda informa que l’Ajuntament ha decidit canviar el nom de
Matinal d’Atletisme de festes majors pel de Matinal d’Atletisme Memorial
Marc Navarro Horta. Aquesta proposta ja havia estat traslladada per
alguns veïns.
*************************************************
13.- 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,

El Secretari interventor

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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