AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 5/2016 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL 12 DE MAIG 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
5/2016
12 DE MAIG DE 2016.
Decret d’Alcaldia núm.: 54/2016, de 9 de maig
Sala de Plens de l’Ajuntament.
20:00 hores
20:45 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.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial.
Aprovació de la xifra de població del municipi a 1 de gener de 2016.
Acord de nomenament del representant de l’Ajuntament de Flix a
l’Associació de Municipis per la Independència.
5. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament
de Flix i ens que en depenen de l’any 2016.
6. Aprovació d’un expedient de baixes de drets reconeguts pendents
de cobrament integrats en l’agrupació d’exercicis tancats.
7. Aprovació d’un expedient d’obligacions reconegudes pendents de
pagament integrades en l’agrupació d’exercicis tancats.
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8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i
l’Associació Amics dels Animals de Flix.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Informes diversos.
11. Precs i preguntes.
12. Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Sergi Fernández Estopà
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Flix.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Aprovació, si s’escau, de les següents actes:
-Acta de sessió ordinària de data 31 de març de 2016
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, de conformitat amb
l’establert en l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de novembre).
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1.-RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 40/2016, de 30 de març, al
54/2016, de 9 de maig:
Decret
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
45/16
46/16
47/16
48/16*

Data
23/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
05/04/2016
08/04/2016
11/04/2016
14/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
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Referència
Suspensió límits acústics Setmana Santa
Complement productivitat Cap Guàrdia Municipal març
Liquidació taules i cadires gener i febrer 2016
Aprovació Pla Seguretat i Salut obra Av. Catalunya
Convocatòria Junta de Govern de 11 d'abril de 2016
Anul·lació i rectificació rebuts arbitris
Convocatòria Junta de Govern del 15 d'abril de 2016
Estimació reclamació patrimonial
Acord relatiu a subvenció PAMEN
NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

49/16
50/16
51/16
52/16
53/16
54/16

20/04/2016
26/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
02/05/2016
09/05/2016

Inici expedient responsabilitat patrimonial
Convocatòria Junta de Govern de 27 d'abril de 2016
Complement productivitat Cap Guàrdia Municipal abril
Contractació Plans d'Ocupació
Convocatòria Junta de Govern de 2 de maig de 2016
Convocatòria Ple ordinari 12 maig

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT

2.2 ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 48/2016,
EN RELACIÓ AMB LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS LOCALS
ADSCRITES ALS PLANS D’EMERGÈNCIA NUCLEAR
“Decret d’Alcaldia núm.: 2016/048, de 20 d’abril de 2016, d’acord relatiu al
PAMEN .
Antecedents:
Mitjançant Resolució de data 4 d’abril de 2016, s’han convocat subvencions
destinades a entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear.
Amb la finalitat d’acomplir els requisits exigits per la Resolució de Convocatòria i
per les Bases reguladores aprovades per l’Ordre INT/666/2015 de 27 de març, i en
ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, DISPOSO,
PRIMER.- DONAR conformitat a la contractació de les actuacions que es duran a
terme en cas d’obtenir la subvenció per a entitats adscrites als Plans d’Emergència
Nuclear.
SEGON.- ELEVAR aquest acord per a la seva ratificació en la propera sessió de Ple
que celebri aquest Ajuntament.
Flix, 20 d’abril de 2016.
El Sr. Sergi Fernández Estopà exposa que, vist que ha presentat escrit de
renúncia que serà tractada al final del plenari, per coherència i ètica
s’absté d’intervenir a les votacions dels punts de l’ordre del dia.
VOTACIÓ: SOTMÈS A RATIFICACIÓ L’ANTERIOR DECRET, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE,
11 VOTS.
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*************************************************
3.- APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DE FLIX A 1 DE GENER DE 2016
Antecedents:
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la
revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016,
que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici
2015.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut
Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest
ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2016.
Fonaments de dret:
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri
de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a
l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació
del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1
de gener de 2016, i que conté la xifra total d’habitants del municipi
resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. El resum
que s’aprova és el següent:
Total homes
Total dones
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Totals
1.849
1.837
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Població al municipi a 1/1/2016

3.686

Segon.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a
1 de gener de 2016, que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb el
fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest
municipi a la data esmentada.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************

4.- ACORD DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Atès que l’Ajuntament de Flix és membre de l’Associació de Municipis per
la Independència.
Atès que, tel i com exposa el Sr. Alcalde, la situació del municipi li fa molt
difícil complir amb els compromisos de l’Associació, de la qual Flix ostenta
un lloc directiu.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r. Nomenar al Sr. Francesc Barbero Escrivà, 1r Tinent d’Alcalde,
representant de l’Ajuntament de Flix a l’Associació de Municipis per la
Independència.
2n.- Comunicar el present acord a l’Associació de Municipis per la
Independència als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX I ENS QUE EN DEPENEN DE L’ANY 2016.
ANTECEDENTS
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1.- Per Providència de l'Alcaldia de data 2 de maig de 2016, 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’informes per part de
Secretaria i acreditació per la Intervenció.
2.- El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat
inicialment pel Ple en acord de data 23 de desembre de 2015, el qual va
esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en
data 29 de gener de 2016.
3.- En data 5 de maig de 2016 s’han emès els informes de Secretaria i
Intervenció. S’ha acreditat que l’import d’aquesta massa salarial del
personal laboral de l’Entitat Ajuntament de Flix ascendeix a 707.527,04 €,
mentre que la del personal de la Societat Anónima Municipal FLIX Gestió
d'Iniciatives Econòmiques ascendeix a la quantitat de 42.355,00 euros i
que aquests imports s’han incrementat un 1% respecte del meritat per
aquest personal en l’exercici 2015, considerat en termes d’homogeneïtat
pels dos períodes de comparació.
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 19, apartat quatre, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016, disposa que la massa salarial
del personal laboral, que només pot tenir un increment per l’any 2016 del
1% (apartat 2n del mateix article), està integrada pel conjunt de les
retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades
per aquest personal 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.
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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 16à LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.
4.- La massa salarial aprovada haurà 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.
D’acord amb l’anterior es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer .- L’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'Entitat
Ajuntament de Flix per a l’exercici 2016, la qual ascendeix a la quantitat de
707.527,04 euros, i la de la Societat Anónima Municipal FLIX Gestió
d'Iniciatives Econòmiques que ascendeix a la quantitat de 42.355,00 euros,
les quals s’han incrementat un 1% respecte del meritat per aquest
personal en l’exercici 2015, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes de comparació.
Segon .- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí
Oficial de la província.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- 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.
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2.- Per Provisió d’Alcaldia de data 2 de maig de 2016 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.
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
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de
22.553,40, 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.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
CONCEPTE
IBI Urbana
Impost de vehicles
Subministrament d'aigua
Clavegueram
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Escombraries
Guals
Multes
Subvenció Plans d'Ocupació
Subvenció extraordinària Diputació
Bans i dedicats Ràdio Flix
Publicitat Ràdio Flix
TOTAL..............................

857,85
13,35
1.816,00
1.702,86
10.546,50
51,32
318,44
22.553,40

*************************************************
7.- 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,
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PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR la baixa de les obligacions reconegudes, d’exercicis
anteriors, pendents de pagament integrades en l’agrupació de
pressupostos tancats, per import de 20.039,16 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, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
a) Modificació negativa del saldo inicial
reconegudes, per reajustaments comptables:

EXERCICI

DENOMINACIÓ

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

Conveni I.C.Ornitologia
Adequació accés Castell Vell
Arranjament mur camp esports
Aules de la gent gran
Festes Majors
Telèfons edificis municipals
Comunicacions postals

de

les

obligacions

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
1721.4800007
336.6110017
341.6320010
231.4800001
338.2260902
920.2220000
920.2220100
TOTAL BAIXES

IMPORT
200,00
16.977,08
384,69
1.500,00
70,00
481,39
348.78
20.039,16

*************************************************
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE FLIX I L’ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE FLIX.
Atès que l’Ajuntament de Flix és conscient de l'elevat nombre de gats i
gossos existents al poble, així com la problemàtica que podrien generar els
animals domèstics existents.
Vist que l'Associació Amics dels Animals de Flix té l'objectiu de defensar
els drets dels animals i de la seva protecció.
Atès que en els darrers temps, els gats i gossos que habiten en el nucli
urbà de Flix han estat motiu de controvèrsia entre els veïns.
Conscients d'aquesta problemàtica, l'Ajuntament i l'Associació volen posar
en marxa una sèrie d'accions, entre elles, la signatura del present conveni.
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

Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i
l’Associació Amics dels Animals de Flix.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per la signatura de quants documents siguin
necessaris per donar efectivitat al present acord.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació Amics dels Animals de Flix
als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I
L'ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE FLIX
A la vila de Flix, a **** de ***** de 2016.

D’una banda, l’Ajuntament de Flix, i en el seu nom i representació, l’Il.lm. Sr.
Marc Mur Bagés, Alcalde-President de la Corporació, de qui s’omet el detall de
les seves circumstàncies personals per actuar en raó del seu càrrec.
D’altra, l'Associació Amics dels Animals de Flix, amb domicili a Flix, al C/ *****
núm. ** i en el seu nom i representació, la Presidenta de l’entitat, la senyora
Anaïs Pérez Molina amb N.I.F. número *******.
L’ Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix actua especialment facultat per
aquest acte, per acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió de de data 12
de maig de 2016, certificació del qual s’adjunta al present conveni.

El/la Sr/a. ******* actua en virtut de les facultats conferides per acord de
l’Assemblea ordinària de l’entitat celebrada el dia ******** .
Intervé en la seva qualitat de fedatari públic el Secretari de l’Ajuntament de
Flix, Sr. Luis Martín Montull, el qual, i donant compliment a l’establert en
l’article 2.h) del RD 1174/87, de 18 de setembre, autoritza el present
document.
Fonaments de Dret
1.- L’Ordenança Reguladora de l’atorgament de subvencions i establiment de
convenis amb particulars, entitats públiques i privades per al foment d’activitats
d’interès local, (aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de 30/12/2003, i
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publicada en el BOPT núm.: 56, de 08/03/2004), preveu en el seu article 4.2. la
possibilitat d’establir convenis amb entitats.

Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix és conscient de l'elevat nombre de gats i gossos
existents al poble, així com la problemàtica que podrien generar els animals
domèstics existents al poble.
2.- L'Associació d’Amics dels Animals de Flix (en endavant "l'Associació") té
l'objectiu de defensar els drets dels animals i de la seva protecció.
3.- L’Associació va donar una xifra de més d’un centenar de gats al centre
històric del poble de Flix.
4.- En els darrers temps, els gats i gossos que habiten en el nucli urbà de Flix
han estat motiu de controvèrsia entre els veïns.
5.- Conscients d'aquesta problemàtica, l'Ajuntament i l'Associació volen posar en
marxa una sèrie d'accions.

A la vista dels anteriors antecedents, per tal de regular les actuacions de
l’Ajuntament i de l'Associació, els compareixents subscriuen les següents,
Clàusules,
PRIMERA.- L’Ajuntament de Flix adequarà zones a cadascuna de les colònies de
gats a Flix per tal de dipositar-hi menjadores específiques per a l'alimentació
d'animals domèstics del carrer. Aquests sistemes hauran de complir amb els
criteris legalment establerts, i sempre sota la responsabilitat de l’Associació. I,
l'Ajuntament de Flix és farà càrrec de les despeses de les esterilitzacions
d'aquests animals per tal de que l'Associació pugui realitzar les tasques de
control de colònies.
SEGONA.- L'Ajuntament de Flix, en col·laboració amb l'Associació, organitzarà
una campanya anual d'instal·lació de xips, d’actualització del cens i
d'esterilització de gats i gossos de propietaris que així ho desitgin.
TERCERA.- L'Ajuntament de Flix prestarà suport econòmic a l'Associació per a
desenvolupar les seves tasques. L'aportació anual de l'Ajuntament a l'Associació
serà de 800 € a l'any, que seran ingressats a la signatura del conveni al número
de comte corrent que l'Associació indiqui.
QUARTA.- L'Associació farà el manteniment dels espais habilitats esmentats
anteriorment. Aquest manteniment inclourà la reposició del menjar i la neteja
dels contenidors. L'Associació garantirà que en tot moment hi hagin les
condicions higièniques i sanitàries adequades i no es posi en risc la salut de
persones i animals.
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CINQUENA.- L'Associació organitzarà i durà a terme una campanya anual
d'informació i sensibilització sobre diferents aspectes relacionats amb la tinença
d'animals (registre, esterilització, abandonament, recollida d’excrements...).
SISENA.- L'Associació, dintre de les seves possibilitats vetllarà per la cura dels
animals abandonats recollits procurant-ne la seva adopció. Per al període de dies
entre que l’animal es recull i se’n troba solució, l’Ajuntament habilitarà un espai
per als animals. Aquest espai serà mantingut per l’Associació.
SETENA.- En cas de no trobar adoptant per un animal abandonat, l'Ajuntament
és farà càrrec de la despesa que comporti porta'l al centre d'acollida d'animals
amb el que l'Associació té el coveni. L'Associació és farà càrrec del trasllat
d'aquests animals.
VUITENA.- L'Ajuntament i l'Associació crearan una Comissió de Seguiment
d'aquest conveni. Aquesta Comissió es reunirà un cop a l'any i cada cop que
sigui necessari per al correcte desenvolupament de les accions esmentades en
aquest conveni.
El present Conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura, i deixarà de
tenir efectes quan es produeixi la denuncia amb un mes d’antelació per qualsevol
de les parts.
Qualsevol controvèrsia o disputa que pogués sorgir entre les parts en relació
amb aquest Conveni es sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
competents en el municipi de Flix.
I en prova de conformitat, signen el present conveni de col·laboració, en la data i
lloc assenyalats a l’encapçalament, en duplicat exemplar i a un sòl efecte, davant
meu, el Secretari de l’Ajuntament de Flix, que ho certifico.

*************************************************
9.-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:
9.1. VALIDACIÓ D’UN D’ACORD DE JUNTA DE GOVERN SOBRE RECTIFICACIÓ D’UN
ERRADA MATERIAL EN LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA
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9.2.- ACORD DE COMPROMÍS FORMAL PER EFECTUAR UNA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NECESSÀRIA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA ADSCRITA A LES SUBVENCIONS
DESTINADES A ENS LOCALS AFECTATS PER PLANS D’EMERGÈNCIA NUCLEAR

EL PLE APROVA PER 10 VOTS A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE
DEL DIA PREESTABLERT.
9.1. VALIDACIÓ D’UN D’ACORD DE JUNTA DE GOVERN SOBRE
RECTIFICACIÓ D’UN ERRADA MATERIAL EN LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA.
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, en sessió de data 19 de febrer
de 2016, va acordar la substitució del croquis informatiu de la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en data 2 d’abril
de 2014, que per una errada material, no era el correcte.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ha requerit
l’Ajuntament per tal que sigui el Ple, com a òrgan competent per acordar
una rectificació d’una errada material en aquest cas, qui validi l’acord de
Junta de Govern esmentat i remeti aquest acord juntament amb la
documentació modificada per tal que la Comissió Territorial procedeixi, si
s’escau, donar la seva conformitat a aquesta rectificació, d’acord amb
l’article 105 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
D’acord amb l’anterior es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Validar l’acord de Junta de Govern de data 19 de febrer de 2016 i
trametre la documentació corregida a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre per tal que es procedeixi a donar conformitat a la
correcció de l’errada material.
Segon.- Notificar el present acord a la Comissió Territorial als efectes
indicats.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
9.2.- ACORD DE COMPROMÍS FORMAL PER EFECTUAR UNA MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NECESSÀRIA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA ADSCRITA A LES
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SUBVENCIONS DESTINADES A ENS LOCALS AFECTATS PER PLANS
D’EMERGÈNCIA NUCLEAR
En virtut de Decret d’Alcaldia núm. 48/2016, de 20 d’abril, i sotmès a
ratificació en la present sessió, es va donar conformitat a la contractació
de les actuacions que es duran a terme en cas d’obtenir la subvenció per a
entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear.
No obstant, d’acord amb l’article 13.3 de l’Ordre INT/666/2015, en el
present cas és necessari presentar un compromís formal, emès per l’òrgan
competent, d’aprovació de la corresponent modificació pressupostària que
sigui necessària per l’execució de l’obra, en cas que l’Ajuntament resultés
beneficiari de la subvenció.
Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Assumir el compromís formal d’aprovar una modificació
pressupostària que sigui necessària per a permetre l’execució de l’obra
que es presenta a les subvencions per entitats locals adscrites als Plans
d’Emergència Nuclear.
Segon.- Notificar el present acord a la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias dels Ministerio del Interior als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 10 VOTS
A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ, QUE CONFORMEN EL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
10.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa sobre les següents qüestions:
1.- Visita del Secretari de Treball, el Sr. Josep Ginesta, dins de l’àmbit de
les relacions institucionals que manté l’Ajuntament amb la Generalitat. Es
va assumir el compromís d’efectuar una visita a la Consellera de Treballa
per estudiar les accions a acometre properament.
2.- Manifesta el seu agraïment als ajuntaments, consells comarcals i altres
institucionals que han mostrat el seu suport a l’Ajuntament de Flix en
relació amb el tema d’Ercros.
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3.- Vol que es faci constar la felicitació del Ple a la regidora Norma Pujol
pel seu nomenament com a Coordinadora General de Joventut de les
Terres de l’Ebre.
*************************************************
11.- PRECS I PREGUNTES
No s’hi formulen.
*************************************************
12.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. SERGI FERNÁNDEZ
ESTOPÀ AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Antecedents:
Amb data 29 d’abril de 2016 ha tingut entrada en el registre de
l’Ajuntament escrit de renúncia al càrrec de regidor del Sr. Sergi
Fernández Estopà.
Fonaments de dret
-L’article 182.1 de la LOREG preveu que en cas de renúncia d’un regidor,
l’escó s’atribuirà al candidat o suplent de la mateixa llista atenent al seu
ordre de col·locació.
En conseqüència, el Ple:
PRIMER.- Pren coneixement de la renúncia del Sr. Sergi Fernández Estopà
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Flix.
SEGON.- Trasllada aquesta renúncia a la Junta Electoral Central per tal que
remeti a aquesta Corporació les credencials de la següent candidata de la
llista de Convergència, Sra. Núria Blanch Hernández.
El Sr. Sergi Fernández efectua el següent parlament:
Amics, amigues, coneguts i càrrecs polítics en general, molt bona tarda i
moltíssimes gràcies per acompanyar-me en el dia d’avui, un dia agredolç
que mai oblidaré pel que significa per a mi.
La vida és meravellosa, de fet la vida ens ho dona tot, però hi ha cops que
injustament la vida ens pren alguna cosa.
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Avui començo a recórrer un camí molt diferent, un camí que mai m’hagués
imaginat, però el començo amb la mateixa força, il·lusió i dedicació.
Avui tinc la necessitat de canviar la ruta al GPS, perquè quan li dones
voltes a una situació personal i aquesta cada cop dins del teu cap t’ocupa
més espai i temps, és l’hora de donar un pas al costat. Us asseguro que és
una decisió tan dura com necessària.
Demano disculpes a qui decebi la meva decisió i que no és altra que la
renúncia a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Flix, per problemes de
salut i no poder donar el cent per cent en les responsabilitats que
comporta aquest càrrec.
Ha estat un honor ser regidor del meu poble, formar part del govern de la
passada i aquesta legislatura, capitanejada per tu, Marc, i més fer-ho com
a representant de Convergència Democràtica de Catalunya.
Tota renúncia significa que abandones alguna cosa voluntàriament i, com
és en aquest cas, renuncio a una tasca que m’apassiona, i de la qual he
gaudit moltíssim. He pogut aprendre de matèries moltes vegades
desconegudes i, en unes altres, amb l’experiència que portava, he intentat
ajudar i treballar per la gent de Flix, escoltant les seves peticions i
necessitats.
He intentat fer bé les coses pel poble i, amb esforç, temps i dedicació, he
portat la regidoria de serveis públics intentant millorar el que ha estat
possible a les meves mans i sempre en benefici de Flix, i dels seus veïns.
No sempre hauré encertat, com diuen: “No plou mail al gust de tothom”.
Però marxo amb la satisfacció d’haver fet les coses amb honestedat i
humilitat, amb una clara voluntat de servir a Flix, al govern municipal i al
meu partit.
Vull agrair totes les mostres de suport i ajudes rebudes i expressar el meu
agraïment absolut a totes i cadascuna de les persones que treballen en
aquest Ajuntament i que molts cops pateixen els injustos comentaris de
carrer o bar. Ells i elles, administratius, tècnics, ràdio Flix, brigada i cos de
guàrdies, són els autèntics motors del bon funcionament d’aquest
Ajuntament.
Marxo i em quedo tot el bo viscut amb els companys de govern, persones
de diferents ideologies, caràcters i maneres de fer tan oposades, i que mai
hagués pensat que podria mantenir cap relació. Amb el temps t’adones
que amb la convivència acabes apreciant, valorant i respectant. Al final el
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que compta no és com comencen les coses sinó com acaben. De ben segur
que els trobaré a faltar.
Un agraïment a tots vosaltres.
Fins i tot gràcies al partit de l’oposició, ja que tot i les diferències han estat
sempre respectuosos.
Gràcies Josep Solé, la meva segona crossa durant aquest temps tant difícils
per a mi. No hem estat gaire temps junts, però tu saps que el caràcter
horitzontal i plural de la nostra candidatura fa que ningú sigui
imprescindible, ja que el lideratge ha estat sempre compartit. Confio
plenament en la teva capacitat i la capacitat de Núria. Vosaltres
continuareu amb l’excel·lent tasca que està realitzant el nostre grup
municipal, pel poble i dins del govern.
Si em permeteu un minut, voldria fer l’últim agraïment. Li vull donar les
gràcies a la persona més important de la meva vida, el meu suport i
sempre al meu costat, que em dona la seva estima i sempre té una rialla.
La teva rialla és la força que em dona l’impuls que necessito per seguir
endavant buscant el meu nou lloc, que segur que trobaré tenint-te al meu
costat. T’ho vas aprendre bé allò de “En la salud y en la enfermedad...”
Gràcies per aquests 30 anys junts, i espero que siguin com a mínim 30 anys
més. Gràcies, Cari.
Veïns de Flix, amics, companys...
Ens veiem pels carrers.
Visca Flix i visca Catalunya independent.
Moltes gràcies.
El Sr. Albert Mani, portaveu del grup SI, agraeix al Sr. Fernández la feina
feta a l’Ajuntament. Pel seu grup ha estat un plaer tractar amb ell ja que,
tot i tenir punts d’opinió diferents, ha demostrat ser un treballador
implicat pel poble.
Des d’un punt de vista més personal també li agraeix que, quan era
president del club de futbol, hi estigués damunt d’ells.
Li desitja sort en la seva nova etapa i felicitat al costat de la seva dona.
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El Sr. Sergi Fernández agraeix al Sr. Mani les seves paraules i aprofita
l’ocasió per recomanar-los-hi que entressin a l’equip de govern, ja que
d’aquesta manera, farien molta més feina que no al lloc on estan.
El Sr. Francesc Barbero, portaveu del grup Entesa, expressa l’agraïment de
tot el seu grup a la feina feta pel Sr. Fernández. A nivell personal vol
destacar la seva actuació al febrer de 2013 amb l’ERO d’Ercros, començant
per la seva integració als grups de treball de “Flix en lluita.” Destaca el seu
apassionament per les seves feines, implicant-se inclús en ocasions amb
les seves pròpies mans. Ha estat un exemple de tasca de servei públic
realitzada a peu de carrer. Li desitja molta sort.
El Sr. Josep Solé, regidor del grup Convergència, manifesta el següent:
Ara fa una mica més d’un any, vaig tenir la sort de formar part de la
candidatura de CDC a l’Ajuntament de Flix. Mai se m’havia passat pel cap
que pogués ser regidor d’aquest consistori. És més, si algú m’ho hagués
dit, segurament l’hagués tractat de boig.
La persona que va aconseguir que jo m’impliqués en aquest tema és la
persona que avui em sap molt greu haver de dir-li adéu. Políticament
parlant, s’entén, Sergi Fernández, regidor d’aquesta casa per part de CDC.
Vas aconseguir il·lusionar-me amb un projecte pel poble i la gent de Flix.
Penjant cartells per les faroles del poble, escrivint discursos, fent mítings...
Mare de Déu en què m’he enredat, pensava jo... Però Sergi, va valdre la
pena fer tot el que vam fer i dedicar-li les hores que li vam dedicar tots els
que vam treballar recolzant el projecte que tu encapçalaves.
Em vas dir: rebrem bufetades per dreta i esquerra i algunes no sabrem ni
d’on venen ni on van. Quina raó tenies, inclús algunes d’aquestes tenen
fins i tot rebot. Però també em vas dir que és molt gratificant quan una
persona t’atura pel carrer i et dona les gràcies per quelcom que has fet o
senzillament en diu que bé que ha quedat o gràcies per escoltar-me.
He après de tu que pel poble val la pena barallar-se, discutir, negociar amb
qui calgui, per estalviar encara que sigui només un euro. Per tu tot esforç
per la nostra gent ha resultat sempre molt gratificant i no has escatimat
temps ni feina per servir i ajudar tothom.
A títol personal només espero no defraudar-te, de la mateixa manera que
quan vas confiar en mi per ser el número 2 de la teva llista. Pots tindre per
ben segur que dedicaré totes les hores i energies necessàries per servir a la
gent de Flix i intentaré estar a l’alçada de les circumstàncies.
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Avui t’acomiades d’aquesta casa com a regidor, en contra de ben segur de
la teva voluntat i la de tots els que t’estimem i formem part de la teva
vida. No ens agrada, però ho entenem, no ens agrada però et recolzem, no
ens agrada però ho acceptem...
Per acabar et desitgem tota la sort del món, i que les portes del futur que
ara se t’obren et condueixin pel camí d’un llarga vida plena de joia i
felicitat.
Finalment el Sr. Alcalde manifesta que poc més queda per afegir. La seva
decisió no el va sorprendre. Des de que està al govern sempre li ha
avançat les seves decisions i aquest cas no ha estat una excepció.
Continua dient que avui plega un excel·lent regidor, que ha dedicat moltes
hores a la seva tasca i que no ha tingut problemes en acceptar carteres
que ningú altre volia portar, amb molts problemes i poques satisfaccions.
La seva feina, malgrat la dificultat, ha estat impecable.
Fins el febrer de 2013 no es coneixien bé. Però des de llavors ha
demostrat la implicació, lleialtat a les persones i institucions, complicitat,
prioritzant sempre els interessos del municipi per sobre dels propis del seu
partit, fet que li ha suposat alguna que altra dificultat. Si ha calgut fer
alguna crítica l’ha fet però sempre de forma discreta i sense protagonisme.
Pots marxar a casa tranquil, ja que han estat cinc anys d’un treball
magnífic. Vam començar com a rivals i acabem com amics. Molta sort.
El Sr. Sergi Fernández agraeix les paraules del Sr. Alcalde. Reconeix que no
van tenir un bon començament, però el més important és com acaben les
coses. Les persones a vegades fan judicis de valor incorrectes. El seu pas
per l’Ajuntament l’ha servit d’experiència, cal conèixer la persona per
després poder opinar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President autoritza
el Sr. Sergi Fernández per tal que aixequi 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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