AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 12/2015 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE 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
Extraordinària
12/2015
29 D’OCTUBRE DE 2015.
Decret d’Alcaldia núm.: 128/2015, de 26 d’octubre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
19:30 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
Sr. Josep Pérez Giral
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
Entesa
CDC
SI
SI

Sr. Luis Martín Montull
Ordre del dia

1.- Aprovació provisional de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2015 del
pressupost de l’Ajuntament de Flix.
2.- Aprovació de la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània.
3.- Acord de nomenament de membres del Consell d’Administració de Flix, GIE,
SAM.
4.- Aprovació de la regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal
de Flix, GIE, SAM.
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5.- Aprovació de l’atribució de les funcions de tresoreria de la corporació a la
Secretaria intervenció de forma transitòria.
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 PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3/2015 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE 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 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 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.
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. 3/2015, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: suplement de crèdit, finançat per romanent de
tresoreria per a despeses generals, 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.
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

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. Delfí Castellví explica que aquesta modificació té per objectiu atorgar el
marc pressupostari adequat per retornar el segon 25 % de la paga extra dels
treballadors de l’Ajuntament corresponent al desembre de 2012.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
Expedient de modificació de crèdit 3/2015. Pressupost Ajuntament 2015

Despeses que cal finançar:
1/Suplement de crèdit
Aplicació
920.1100000
920.1200000
920.1200100
920.1200300
920.1200400
132.1200401
132.1200500
920.1200600
132.1200601
920.1210000
132.1210003
920.1210100
132.1210101
920.1300000
323.1300001
326.1300002
491.1300003
920.1300200
323.1300201
326.1300202
491.1300203
920.1310000

Denominació
Personal eventual
Funcionaris Bàsiques A1
Funcionaris Bàsiques A2
Funcionaris Bàsiques C1
Funcionaris Bàsiques C2
Bàsiques Grup C2 guàrdies
Bàsiques Grup E guàrdies
Triennis funcionaris
Triennis guàrdies
Complement destinació funcionaris
Complement destinació guàrdies
Complement específic funcionaris
Complement específic guàrdies
Bàsiques personal laboral fix
Bàsiques personal Escola Bressol
Bàsiques personal Escola de Música
Bàsiques personal de comunicació
Complementàries personal laboral fix
Complementàries personal Escola Bressol
Complementàries personal Escola Música
Complementàries personal comunicació
Personal laboral temporal
TOTAL
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Import
760,96
359,02
550,35
326,46
467,25
311,50
575,44
329,01
141,18
1.243,27
574,28
1.528,81
1.250,25
2.843,49
1.067,67
1.790,76
570,77
3.175,07
492,04
830,31
516,71
1.450,44
21.155,04
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Finançament que es proposa:
1/Romanent líquid de tresoreria:
870000

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible

21.155,04

*************************************************
2.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i
es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada
per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels
ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció. L’any 2013 el Fons Català va
obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població arran de la
guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport
dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
- Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
- Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que,
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol
país.

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

- Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
- Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
- Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
- Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.
- Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que
donin resposta a la situació dels refugiats.
Per tot l’anterior es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Instar el Govern espanyol a:
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada.
• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a
aquest col·lectiu.
• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de
les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada
persona.
• Procedir al tancament dels CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) que
suposen la privació de llibertat de persones que no han comès cap delicte,
i posar fre a les deportacions i expulsions d’aquestes persones.
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint
els drets de totes les persones.
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Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
• No col·laborar institucionalment amb governs i empreses implicats
directament en conflictes bèl·lics, així com empreses subministradores de
material destinat a causar ferides com a mètode de contenció de civils
desarmats que es desplacen pacíficament entre fronteres dels Estats
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.
Tercer.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil, especialment a través del
Fons Català de Cooperació.
Quart.- Dur a terme accions de sensibilització respecte els drets humans, socials,
civils i polítics de les persones immigrades que viuen a la nostra vila, amb accions
encaminades a la convivència, el reconeixement de la seva contribució al
sosteniment de l’economia i les llars filxanques, així com el foment de
mecanismes de participació política i ciutadana en l’àmbit municipal.
Cinquè.- Elaborar el Pla d'Acollida Local, incorporant-hi l'asil.
Sisè.- Oferir el municipi de Flix com a territori d’acollida i sumar-se a la Xarxa de
Municipis Acollidors.
Setè.- Oferir un habitatge de propietat municipal durant el termini que calgui per
a l’acolliment d’una família de demandants d’asil.
Vuitè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat
espanyol.
El Sr. Francesc Barbero informa que la moció ha estat presentada de comú acord
per tots els grups municipals i s’han afegit propostes de caràcter municipal de Flix
a l’acord de moció tipus. D’aquesta forma Flix aporta el seu gra de sorra facilitant
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un habitatge per a gent refugiada. Cal destacar que el tema encara està en fase de
programació i pendent de desenvolupament.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
3. ACORD DE DESIGNACIÓ DE NOUS MEMBRES DE FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM
Antecedents:
Atès que el Consell d’Administració, en sessió de data 15 d’octubre de 2009, va
acordar modificar el número de membres del Consell d’Administració per tal de
constituir un consell més participatiu i obert al teixit social de la població, incloent
dins de la seva composició, entre d’altres:
-Un conseller representant de la Unió de Comerciants.
-Dos consellers, representant els dos sindicats més representatius de la població,
amb l’aportació d’un conseller cada sindicat.
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament dels representants de
la Corporació en els òrgans col·legiats, entre els quals es troba el consell
d’administració de Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, que s’ha de
renovar cada quatre anys coincidint al el mandat de la Corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- NOMENAR com a consellers titulars de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM, les següents persones:
-Sr. Francesc Xavier Garcia Franco, en representació del sindicat CCOO.
-Sr. Jordi Ribes Bagés, en representació del sindicat UGT.
-Sr. Miquel Ferrús Andreu, en representant de la Unió de Comerciants de Flix, en
la seva condició de President de la mateixa.
Segon.- TRASLLADAR el present acord a les persones nomenades a efectes
d’acceptació i als òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de notificació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
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4.- APROVACIÓ DE LA REGULACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE
CARÀCTER PERSONAL DE FLIX, GIE, SAM
Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, per a l’exercici de les seves funcions,
requereix el tractament de dades de caràcter personal.
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, requereix la creació dels fitxers de les administracions
públiques mitjançant una disposició general publicada al butlletí oficial
corresponent.
Vist, per tant, que cal aprovar un reglament que reguli aquests fitxers que
contenen dades personals.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- Aprovar inicialment el reglament de fitxers de dades de caràcter personal de
Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, el detall del qual s’incorpora com
annex al present acord.
2n.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord anterior, mitjançant la
publicació de l’anunci corresponent al BOPT, DOGC, diari de comunicació d’àmbit
provincial, tauler d’anuncis de la corporació, i, pàgina web de l’Ajuntament de Flix,
(www.flix.cat), pel termini mínim de trenta dies hàbils, als efectes de presentació
de reclamacions i de suggeriments.
3r.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva del Reglament,
en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments a l’aprovació inicial. En
aquest cas es procedirà immediatament a la publicació íntegra del text del
reglament al BOP, juntament amb la tramesa del text a la Subdelegació del
Govern central a Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
4t.- FACULTAR l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes precisos per
l’efectivitat dels presents acords i, en especial, aquell pel qual es declari
formalment l’aprovació definitiva del Reglament per absència d’al·legacions i en
compliment del punt primer d’aquest acord.
El Sr. Francesc Barbero informa que la borsa de treball de Flix, GIE, tracta dades de
caràcter personal i, per tant, és necessari reglamentar el fitxer d’aquestes dades.
Aprofita l’ocasió per convidar a qualsevol que ho necessiti per que s’apunti a la
borsa de treball de Flix, GIE.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
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ANNEX
Reglament de fitxers de dades de caràcter personal de Flix, GIE, SAM
Article 1
Creació de fitxers
Es creen en els fitxers de dades de caràcter personal que es recullen a
l’Annex d’aquest Reglament i que són els següents:
- Borsa de treball
Article 2
Regulació dels fitxers
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i l’article 54 del RLOPD, es regulen els
fitxers descrits a l’annex d’aquest Reglament i se n’estableixen la
denominació, així com la descripció de la seva finalitat i usos previstos; les
persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades; el procediment
de recollida de les dades i la seva procedència, l’estructura bàsica del fitxer
mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades personals que
s’inclouen i el sistema de tractament que s’utilitzarà; les comunicacions de
dades, indicant-se els destinataris i, si s’escau, les transferències de dades
a països tercers, amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del
fitxer; els serveis o unitats davant les quals es poden exercir els
corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que resultin
aplicables.
Article 3
Mesures de gestió i organització
Els òrgans responsables de cada fitxer han d’adoptar les mesures
tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la
confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes aquelles
mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones
afectades reconeguts en la LOPD i les normes que la despleguen.
ANNEX
Fitxers que es creen
1. Denominació: Borsa de treball
a. Finalitat: Tenir recopilades del dades de persones que
busquen feina
Usos: Recopilació d’informació i facilitar-la a tercers que hi
puguin estar interessats
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

b. Persones afectades: Persones desocupades
c. Procediment de recollida: Formulari telemàtic i presencial
d. Procedència de les dades: Personal
e. Estructura del fitxer
Tipus de dades tractades:
-

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça,
telèfon, e-mail, data de naixement.

-

Dades de característiques personals: Tipus de
carnets de conduir i si posseeixen vehicle propi o
no.

-

Dades de circumstàncies socials:

-

Dades acadèmiques i professionals: Titulació
acadèmica i cursos, tant homologats com no
homologats

-

Dades d’ocupació laboral: Experiència laboral

-

Dades d’informació comercial:

-

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

-

Dades de transaccions:

-

Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o
administratives:

-

Dades especialment protegides: Si tenen grau de
discapacitat

-

Sistema de tractament: Automàtic

f. Cessions: A tercers interessats en la contractació de personal
g. Transferències internacionals:
h. Responsable del fitxer: Flix Gestió d’iniciatives econòmiques
SAM
i. Unitats o serveis on exercir els drets: Flix Gestió d’iniciatives
econòmiques SAM
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j. Nivell de seguretat: Mig
*************************************************
5.- APROVACIÓ DE L’ATRIBUCIÓ DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA DE LA
CORPORACIÓ A LA SECRETARIA INTERVENCIÓ DE FORMA TRANSITÒRIA
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET:
1. L’article 1.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic
dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, estableix que són funcions
públiques necessàries en totes les Corporacions locals, la responsabilitat
administrativa de les quals està reservada a funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional:

a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal
preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
2. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs
de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, disposa que a les Corporacions locals de classe tercera, com és la
d’aquest Ajuntament, la responsabilitat administrativa de les funcions de
comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a membre de la
Corporació o funcionaria de la mateixa.
De conformitat amb l’anterior, per acord plenari de data 25 de juny de 2015
aquest Ajuntament va nomenar Tresorer al regidor de l’Ajuntament, Sr. Delfí
Castellví Descarrega.
3. El Reial decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia ha modificat l’art.
92.bis.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, que queda
redactat com segueix:
«2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a)
anterior.
b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el
apartado 1.b).
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c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los
apartados 1.a) y 1.b).»
La novetat ha estat eliminar a l’apartat 2.c) la frase “(...) salvo la función de
tesorería.”
4. La Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques de la Direcció General de la
Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ha
publicat aquest mes d’octubre de 2015 uns “Criterios sobre la aplicació de la
modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de
régimen local” segons els quals la modificació de l’article 92 bis de la LRBRL
implica que des de l’entrada en vigor del Reial decret-llei, això és des del 13 de
setembre de 2015, els funcionaris pertanyents a la Subescala de Secretariaintervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensiva de
la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de
la gestió económico-financera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i
recaptació, no podent ser realitzades aquestes funcions per Regidors.
Segons els referits criteris, mentre no existeixi un desplegament reglamentari que
reguli el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, el MINHAP considera que les funcions de tresoreria en els
municipis de menys de 5.000 habitants podrà articular-se mitjançant alguna de les
següents possibilitats: agrupació de tresoreria establerta per la respectiva
Comunitat Autònoma; lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació
de caràcter nacional; la Diputació Provincial o entitats equivalents que assumeixin
aquestes funcions mitjançant els seus serveis d’assistència tècnica; o, un altre
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a
un altre municipi, acumulant les funcions amb el seu lloc habitual.
No obstant això, cal tenir en compte el règim temporal i excepcional, que ha estat
introduït per la Disposició final segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol que ha
modificat la Disposició transitòria 7ª de la Llei 27/2013 (LRSAL), vigent des de l'11
de juliol de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016. Aquesta Disposició Transitòria
7ª ara disposa:
1 . (...) Hasta el 31 de diciembre de 2016 , salvo prórroga por la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las
Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede
acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de
tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional , ya sea con carácter definitivo ,
provisional, acumulación o agrupación , dichas funciones podrán ser ejercidas por
funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes , de
acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7 / 1985 , de 2 de abril , o
cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera
que presten servicios en la Corporación Local . En ambos casos , deberán ser
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funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo
A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes . (...)”
5. D’acord amb tot l’exposat, i seguint els criteris del MINHAP, les funcions de
Tresoreria d’aquest Ajuntament no poden seguir sent exercides pel Sr. Delfí
Castellví Descarrega, regidor d’hisenda. Això implica haver d’articular el
corresponent procediment per atribuir novament aquestes funcions a altra
persona, sense deixar de garantir la continuïtat en el seu exercici.
6. Davant d’aquest escenari, el propi MINHAP ha indicat, en els Criteris tantes
vegades esmentats que, de forma transitòria, i per tal de garantir l’actuació de
l’Ens local respectiu, mentre s’articuli alguna de les possibilitats assenyalades, la
mateixa persona podrà realitzar les funcions de secretaria, intervenció i de
tresoreria.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Atribuir amb efectes de data d’avui les funcions de tresoreria al Sr. Luis
Martín Montull, secretari-interventor d’aquest Ajuntament, de forma transitòria, i
per tal de garantir l’actuació d’aquest Ajuntament mentre s’articula el
procediment corresponent en els termes exposats als Fonaments de dret
d’aquesta Resolució, en règim de compatibilitat amb les funcions de secretaria i
d’intervenció.
Segon. Habilitar a l’Alcaldia a realitzar totes les gestions que siguin necessàries per
a efectuar els canvis de signatura.
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
El Sr. Alcalde aprofita la present sessió per informar de les següents qüestions:
-Demà finalitza el termini per la presentació de propostes de pressupostos
participatius. Hi ha més de 40 propostes. Estan molt satisfets pel grau de
participació assolit.
-El SOC ha atorgat una subvenció dins del pla de llei de barris per la contractació
durant 6 mesos d’un paleta i un vetllador. Va dirigit a persones empadronades en
la zona.
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

-L’Ajuntament ha rebut el pagament de 56.000 euros de subvenció LEADER per la
reparació de la barca. Al final aquesta reparació ha suposat una escassa aportació
municipal gràcies a les subvencions rebudes d’Europa, Diputació i ANAV.
-S’ha muntat la carpa a la pista de la Unió Social però encara no s’ha obtingut la
llicència de cara a aquest cap de setmana. No obstant la intenció és disposar per
realitzar activitats diürnes i nocturnes des d’ara fins al mes d’abril. Properament
es traurà a concurs la gestió de la carpa per tal que el seu funcionament sigui
òptim.
-El passat dilluns es va signar el compromís d’adquisició del local de la cooperativa
agrícola per 250.000 euros sempre que es compleixen totes les condicions, entre
d’elles l’autorització per part de la Generalitat.
El Sr. Francisco Romero exposa que rebut queixes de diversos veïns per les obres
de descontaminació del pantà. Hi ha queixes sobre camions que tenen pèrdues
durant el seu trajecte fins l’abocador, males olors... Pregunta si des de
l’Ajuntament s’han pres mesures al respecte per tota aquesta problemàtica.
El Sr. Alcalde respon que des del principi l’Ajuntament ha estat preocupat per
aquesta obra. Amb diners municipals s’han fet control periòdics del aire, a més
dels que realitza la Generalitat i dels previstos al mateix projecte de les obres. Es
va adquirir un captador d’aire que recull mostres posteriorment analitzades pel
Centre d’Investigació Superior Científica.
Mensualment hi ha reunions amb el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient i amb
la Generalitat per tractar l’estat de les obres.
L’Ajuntament ha requerit que s’entregués còpia dels mecanismes de control
utilitzats.
Sempre que ha entrat a l’Ajuntament alguna queixa sobre les obres l’ha traslladat
a Acuamed, sobre controls d’aire, velocitats dels camions, control del final de
l’obra, organismes que donaran el vistiplau final, etc.
En definitiva, es tracta d’un tema que preocupa especialment a l’Ajuntament, raó
per la qual sempre ha estat al damunt.
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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