AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 4/2016 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016
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
4/2016
31 DE MARÇ DE 2016.
Decret d’Alcaldia núm.: 39/2016, de 23 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:35 hores
20:10 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 de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial:
2.1.-Dació de compte del Decret d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’any 2015
3. Aprovació provisional de l’expedient de modificació de crèdit núm.
1/2016 del pressupost de l’Ajuntament de Flix per l’any 2016.
4. Aprovació de la declaració de serveis essencials i activitats
prioritàries a efectes de la possible contractació de personal laboral
temporal o nomenament de personal funcionari interí per l’any
2016.
5. Assumptes sobrevinguts.
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6. Informes diversos.
7. 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 de sessió ordinària de data 26 de gener de 2016
-Acta de sessió extraordinària de data 29 de febrer de 2016
-Acta de sessió extraordinària de data 22 de març de 2016
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. 11/2016, de 22 de gener, al
39/2016, de 23 de març:
Decret
11/16
12/16
13/16

Data
22/01/2016
26/01/2016
28/01/2016

14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16

28/01/2016
29/01/2016
01/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
10/02/2016
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Referència
Inici d’un expedient de legalitat urbanística
Convocatòria Junta de Govern de 28 de gener de 2016
Determinació indemnització en expedient de responsabilitat
patrimonial
Liquidació taules i cadires de setembre a desembre de 2015
Esmena error material Junta de Govern Local
Suspensió límits de qualitat acústica per Carnaval
Delegació funcions alcaldia
Delegació funcions resolutòries regidors
Avocació facultats i autorització activitat extraordinària
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20/16
21/16
22/16
23/16

11/02/2016
11/02/2016
15/02/2016
15/02/2016

24/16
25/16
26/16
27/16
28/16*
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16
39/16

16/02/2016
22/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
29/02/2016
02/03/2016
02/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
14/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
22/03/2016
23/03/2016

Avocació facultats i requeriment documentació
Expedient baixes inscripcions indegudes
Convocatòria Junta de Govern Local del 16 de febrer de 2016
Correcció errada material Junta de Govern de 15 de gener de
2016
Convocatòria Junta de Govern de 19 de febrer de 2016
Convocatòria Junta de Govern Local 24 de febrer
Inici expedient liquidació pressupost 2015
Convocatòria ple extraordinari 29 febrer 2016
Aprovació liquidació del pressupost
Assignació complement productivitat febrer
Convocatòria Junta de Govern Local 1 de març de 2016
Aprovació pla pressupostari a mig termini 2017-2019
Anul·lació i rectificació rebuts taxes municipals
Convocatòria junta de govern d'11 de març
Aprovació pla de tresoreria 2016
Convocatòria Junta de Govern Local del 15 de març de 2016
Convocatòria ple extraordinari del 22 de març
Rectificació d'arbitris municipals
Autorització bar del mercat
Convocatòria Ple ordinari 31 de març de 2016

EL PLE ES DÓNA PER ASSEBENTAT

2.2 DECRET DE L'ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015
1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de
desembre de 2015, el resultat següent:
Pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4.793.443,83
285.990,00
5.079.433,83
0
4.743.783,26
4.743.783,26
4.223.703,19
4.223.703,19
520.080,07

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

590.934,96
-15.325,60
533.908,56
41.700,80

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

561.780,87

Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.029.139,28
1.066.815,64

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.709.260,00
-39.404,52
1.140.170,38
529.685,10

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.596.500,74
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4.793.443,83
285.990,00
5.079.433,83
5.135.705,73
39.750,81
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

AJUNTAMENT DE
Ex ercici Comptable:

FLIX
2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2015

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDE
NETS
S NETES
4.960.495,92
3.838.052,03

a. Oper acions corrents
b. Altres operacions no financeres

AJUSTOS

RESULTAT
1.122.443,89

135.459,00

486.816,58

-351.357,58

5.095.954,92

4.324.868,61

771.086,31

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financer s

0,00

418.914,65

-418.914,65

5.095.954,92 4.743.783,26

352.171,66

1. Total oper acions no financer es (a+b)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats am b romanent de tresorer ia per a despeses
grals.

-

0,00

110882,42

0,00
0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

463.054,08

1.4. Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

FLIX

2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

1.615.075,34
1.066.815,64
529.685,10
18.574,60
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. R omanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
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2015
409.031,38

870.631,98
520.080,07
41700,80
308.851,11
0,00
1.153.474,74
141518,26
0,00
1.011.956,48
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1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 335.650,57 €. Estan formats
pels romanents d’incorporació obligatòria i voluntària.
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen
recursos suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la
liquidació del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els
capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència
de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de
791.451,74 d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament
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5.095.954,92
4.324.868,61
771.086,31
90.556,16
34.689,12
0,00
0,00
0,00
0,00
104.879,85
0,00
0,00
5.221.200,20
4.429.748,46
791.451,74
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1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la
Regla de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la
liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 2015.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les
Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per
la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”,
de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig
termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau,
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la
liquidació del pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la
despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb
un marge de 49.084,77 €.
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Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons
el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens
local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents
d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc
de les Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme extraordinari de pagament a
proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments
per
transferències
(i
altres
operacions internes) a altres ens que integren la
Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de
finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la
liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que suposen increments
permanents de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements
permanents de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA(EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
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Liquidació
exercici Liquidació
2014
2015
4.302.561,57
4.315.262,53
0,00

104.879,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
104.879,85
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.302.561,57

4.420.142,38

0,00

0,00

528.209,95

525.808,96

0,00
60.000,00
210.445,46
240.148,86
17.615,63

56.413,09
0,00
283.053,63
169.359,62
16.982,62

0,00

0,00

exercici

0,00
3.774.351,62
0,013

3.894.333,42

3.823.418,19
120.000,00
0,00
3.943.418,19
3.894.333,42
49.084,77
3,18%
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats
recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició final
trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2015).
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Import
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
4.950.495,92
CCEE
0,00
QQUU
0,00
ALTRES
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)4.950.495,92
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
0,00
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
0,00%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 17,57 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i
els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació
posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les
previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
•
el
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament
31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i
aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma
general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del
pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà
a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum
d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de
la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí
del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què
es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els
comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides,
exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que
permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la
capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
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Per tant,
RESOLC:
1.

Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.

2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Flix, 26 de febrer de 2016
El Sr. Alcalde afegeix que la situació financera de l’Ajuntament és positiva
en un moment delicat per al municipi. Per primera vegada es liquida amb
deute viu zero i el període mig de pagament se situa en 17 dies.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER
L’ANY 2016.
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.
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3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix,
corresponents a l’exercici econòmic de 2016.
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. 1/2016, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació del
2015, el resum del qual s’incorpora com annex al present acord.
2n.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes
de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant el tauler d’edictes de la
Corporació i anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
3r.- FER constar que si durant el termini d’exposició pública no es
presenten reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
El Sr. Delfí Castellví explica els detalls de la modificació pressupostària.
El Sr. Albert Mani, grup SI, manifesta que el seu grup votarà a favor tot i
que inicialment pensaven votar en contra ja que no eren partidaris de
comprar l’edifici antic de la cooperativa. No obstant, atès que als
pressupostos participatius una de les propostes guanyadores va ser la del
centre de rehabilitació i aquest anirà a aquest edifici, votaran a favor
perquè entenen que se li farà ús.
El Sr. Sergi Fernández, grup CDC, manifesta que el seu grup era contrari a
la compra de la cooperativa si no es destinava l’edifici de forma
immediata. Vist que hi ha un projecte imminent d’un centre de
rehabilitació a aquest espai emeten un vot favorable.
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
Despeses que cal finançar:
1/ Suplement de crèdit:
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APLICACIÓ
920.1100000
920.1200000
920.1200100
920.1200300
920.1200400
132.1200401
132.1200500
920.1200600
132.1200601
920.1210000
920.1210100
132.1210003
132.1210101
920.1300000
323.1300001
326.1300002
491.1300003
920.1300200
323.1300201
326.1300202
491.1300203
920.1310000
342.6320017

DENOMINACIÓ
Personal eventual
Funcionaris bàsiques A1
Funcionaris bàsiques A2
Funcionaris bàsiques C1
Funcionaris bàsiques C2
Guàrdies bàsiques C1
Vigilants bàsiques E
Triennis funcionaris
Triennis guàrdies-vigilants
Complement destí funcionaris
Complement específic funcionaris
Complement destí guàrdies-vigilants
Complement específic guàrdies-vigilants
Bàsiques personal laboral fix
Bàsiques personal Escola-Bressol
Bàsiques personal Escola de Música
Bàsiques personal Ràdio Flix
Complementàries personal laboral fix
Complementàries personal E-Bressol
Complementàries personal E-Música
Complementàries personal Ràdio Flix
Personal laboral temporal
Obra camp de futbol gespa sintética
TOTAL........

IMPORT
1.442,73
680,66
1.043,40
618,94
885,87
590,58
1.091,04
623,79
267,65
2.357,18
2.898,49
1.088,80
2.370,35
5.391,08
2.024,19
3.395,14
1.082,12
6.019,68
932,89
1.574,17
979,64
2.749,93
143.020,20
183.128,52

2/ Crèdits extraordinaris:

APLICACIÓ
920.6220015

DENOMINACIÓ
Adquisició edifici antiga Coop. Agrícola
TOTAL........

IMPORT
250.000,00
250.000,00

Finançament que es proposa:
1 / Romanent de tresoreria per a despeses generals:
870000

Romanent de Tresoreria

433.128,52

RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS

Inicial

Modificacions

CAPITOL I

1.485.650,00

CAPITOL II

34.200,00

0,00

34.200,00

CAPITOL III

942.500,00

0,00

942.500,00

CAPITOL IV

1.868.290,78

0,00

1.868.290,78
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CAPITOL V

42.025,00

0,00

42.025,00

0,00

0,00

0,00

83.174,32

0,00

83.174,32

CAPITOL VIII

0,00

433.128,52

433.128,52

CAPITOL IX

0,00

0,00

0,00

4.455.840,10

433.128,52

4.888.968,62

CAPITOL VI
CAPITOL VII

TOTAL

DESPESES

Inicial

Definitiu

Augments

CAPITOL I

1.759.555,05

40.108,32

1.799.663,37

CAPITOL II

1.865.489,48

0,00

1.865.489,48

CAPITOL III

12.237,62

0,00

12.237,62

CAPITOL IV

259.013,00

0,00

259.013,00

0,00

0,00

0,00

559.544,95

393.020,20

952.565,15

CAPITOL VII

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL VIII

0,00

0,00

0,00

CAPITOL IX

0,00

0,00

0,00

4.455.840,10

433.128,52

4.888.968,62

CAPITOL V
CAPITOL VI

TOTAL

*************************************************
4.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I ACTIVITATS
PRIORITÀRIES A EFECTES DE LA POSSIBLE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI
INTERÍ.
ANTECEDENTS

1. Per providència de l’Alcaldia de data 21 de març de 2016 es va disposar que
s'emetés informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable
per tal de poder dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal
o nomenaments de funcionaris interins, amb proposta d’acord sobre quins
sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o afecten al
funcionament dels serveis públics essencials, que permetin mantenir la qualitat en
els serveis que presta aquest ajuntament.
2. En data 22 de març de 2016 el secretari interventor municipal ha emès informe
jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder
dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal o funcionari
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interí que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest
ajuntament, amb proposta d’acord.

FONAMENTS DE DRET

2.1. L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30
d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de
mesures que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament
de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració
local.
2.2. L’art. 20.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant
l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins,
llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament
dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Flix només procedirà a la contractació de
personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es
donin necessitats urgents i inajornables que afectin a un sector, funció i categoria
professional que es consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis
públics essencials.
3.- En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest
Ajuntament, es considera que la Corporació només hauria de procedir a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari
interí en els casos següents, motivats degudament:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors,
funcions i categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
-Vigilants (Guàrdia Municipal).
-Brigada municipal.
-Xofers d’autobús.
-Personal d’estiu (socorristes, monitors, taquillers)
-Auxiliars de secretaria, monitors culturals, de lleure i ambientals.
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b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents
serveis, que es consideren essencials:
-Neteja viària.
-Clavegueram.
-Accés als nuclis de població.
-Pavimentació de vies públiques.
-Transport col·lectiu urbà de viatgers.
-Vigilància d’espais públics i actuació davant plans d’emergència.
-Socorrisme a les piscines municipals, control d’accés i cursos de natació.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Únic.- Declarar que l’Ajuntament de Flix només procedirà a la contractació de
personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en els
casos següents:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors,
funcions i categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
-Vigilants (Guàrdia Municipal).
-Brigada municipal.
-Xofers d’autobús.
-Personal d’estiu (socorristes, monitors, taquillers).
-Auxiliars de secretaria, monitors culturals, de lleure i ambientals.
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents
serveis, que es consideren essencials:
-Neteja viària.
-Clavegueram.
-Accés als nuclis de població.
-Pavimentació de vies públiques.
-Transport col·lectiu urbà de viatgers.
-Vigilància d’espais públics i actuació davant plans d’emergència.
-Socorrisme a les piscines municipals, control d’accés i cursos de natació.
El Sr. Alcalde explica que aquest acord deriva de la limitació que s’imposa
des de l’Estat als ajuntaments des de l’any 2011 per poder contractar nou
personal si no és per determinades necessitats urgents i inajornables. Es
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proposa aquest acord el mateix dia que l’Estat ha aprovat una oferta
pública d’ocupació que preveu 17.000 places de personal públic.
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.
*************************************************
5.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
*************************************************
6.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa sobre les següents qüestions:
1.- El passat dimarts es va visitar a Acuamed després de dos mesos sense
rebre cap resposta. Es va informar al Ajuntament que el 20 d’abril es
nomenarà un responsable del projecte de Flix. Després es reprendran les
reunions mensuals entre Estat-Generalitat-Ajuntament de Flix. A finals
d’abril o principis de maig es celebrarà una reunió entre Acuamed i
Generalitat en relació amb el projecte del final d’obra. Al juny es sellarà i
clausurarà l’abocador. Els informes emesos per CIEMAT, CSIC i UPC encara
no els té el Ministerio però espera rebre’ls en breu. Tant prompte els
tinguin seran entregats a l’Ajuntament a la primera reunió que es celebri.
Tot i estar el govern central en funcions pensen posar tot en marxa.
S’estan fent també totes les analítiques amb la mateixa periodicitat que es
feien a la primera fase de la descontaminació.
D’altra banda la demanda presentada per Ercros, segons la Abogacía del
Estado, suposa que Acuamed no pot cedir de moment a l’Ajuntament
l’abocador. S’haurà d’esperar a la redacció d’un nou conveni o esperar a la
resolució judicial.
2.- En relació amb el tema Ercros, a partir de dimecres s’intentarà fixar
agenda amb grups parlamentaris de CUP, Junts pel Sí i Catalunya Sí que es
Pot per parlar del tema. D’altra banda la setmana vinent es celebrarà la
reunió ordinària a tres bandes entre Generalitat, Ercros i Ajuntament.
3.- Ahir al Consell Comarcal es va aprovar per unanimitat la moció d’Ercros
que va aprovar l’Ajuntament de Flix.
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4.- Sobre l’impost nuclear el dimarts vinent hem estat convocats per la
Vicepresidència i Conseller de Finances per explicar el nou reglament de
l’impost.
5.- Demà hi haurà concentració a la plaça del Rei a Barcelona on estan
convocats els ajuntaments en defensa de l’autonomia local amb motiu del
procediment judicial obert per l’Audiència Nacional contra ajuntaments
catalans, AMI, ACM i ANC.
6.- La propera setmana s’iniciaran les obres de l’Avinguda Catalunya i
properament també s’iniciaran les obres del carrer Major fins al CAP. El Sr.
Josep Solé explica amb més detalls l’obra a executar.
*************************************************
7.- 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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