AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO: 6/2017,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 19 DE JULIOL DE 2017
Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/6

PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data

19 de juliol de 2017

Durada

Des de les 19:35 fins a les 19:55 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Marc Mur Bagés

Secretari

Arturo González Benet

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Càrrec

Nom i Cognoms

Assisteix

Alcalde-President:

Marc Mur Bagés

SÍ

Tinents d’Alcalde:

Francesc Barbero Escrivà

SÍ

Delfí Castellví Descarrega

SÍ

Josep Solé Rojals

SÍ

Norma Pujol Farré

SÍ

Lara Bertran López de los Mozos

SÍ

Núria Blanch Hernández

SÍ

Albert Mani Martínez

SÍ

Francisco Romero Navarro

SÍ

Arturo González Benet

SÍ

Regidors:

Secretari:

Excuses d'assistència presentades:
1. Norma Català Ribera: «Baixa per maternitat»
2. Josep Pérez Giral: «Es troba fora vila»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA

1.- EXPEDIENT 67/2017. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist que properament quedarà vacant el càrrec de Jutge de Pau titular i substitut
d’aquest municipi.
Vist que tramès al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Falset i al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, l' Edicte de Alcalde de l' Ajuntament de Flix, pel que s'
obre període de presentació d' instàncies per cobrir els càrrecs de Jutge de Pau
titular i substitut en el Municipi de Flix.
Vist que l’esmentat edicte es publica en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona número 115, de 15 de juny de 2017.
Vist que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat els
següents candidats.
a) Per a Jutge Titular:
Núm. de registre d' entrada: 1464. Nom i cognoms: Delfina Tomas Blanco.
Núm. de registre d' entrada: 1489. Nom i cognoms: Fernando Albiac Guiu.
b) Per a Jutge Substitut:
Núm. de registre d' entrada: 1403. Nom i cognoms: Joan Viñado Pujol.
Vist que efectuada votació dels candidats presentats els resultats són els següents;
Per a Jutge Titular:
Nom i cognoms: Delfina Tomas Blanco. Total vots: 0 vots
Nom i cognoms: Eugenio Fernando Albiac Guiu. Total vots: 9 vots
Per a Jutge Substitut:
Nom i cognoms: Joan Viñado Pujol. Total vots: 9 vots
Vist l' informe de Secretaria, de conformitat amb els articles 22.2 p) de la Llei 7/1985,
de 2 d' abril, de Bases del Règim Local, així com amb l' article 6 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el Ple, es proposa al Ple de l’Ajuntament de
Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Nomenar al Sr. Eugenio Fernando Albiac Guiu, amb DNI núm.: 17681109C,
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domiciliat al carrer Major, 43, de Flix, com a Jutge de Pau titular d’aquest municipi, i al
Sr. Joan Viñado Pujol, amb DNI núm.: 77884761E, domiciliat al carrer Sant Roc, 79,
de Flix, com a Jutge de Pau substitut d’aquest municipi
2n.- Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció de
Falset, que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985,
de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau.

2.- EXPEDIENT 369/2017. APROVACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecendents:
1.- El Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, a sol·licitud de
l’Ajuntament, ha confeccionat l’inventari municipal general consolidat de béns, drets i
obligacions d’aquest Ajuntament.
2.- Els Serveis Tècnics Municipals i el secretari interventor han conformat l’inventari
amb les dades existents als arxius municipals i han emès els informes corresponents,
els quals consten a l’expedient, ressenyats per separat i segons la seva naturalesa,
agrupats per categories, i indicant l'estat de conservació dels mateixos, la seva
valoració i la forma d'adquisició, preu i data.
3.- S’ha emès l'informe de Secretaria referent a la Legislació aplicable i procediment
a seguir.
Fonaments de Dret:
1.- L'article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals
han de portar un inventari de llurs béns, drets i valor mobiliaris.
2.- La competència per aprovar l’inventari general és del Ple de l’Ajuntament, per
majoria simple, segons l’art. 105 del Decret 336/88, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals, en relació amb l’art. 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r. Aprovar l'Inventari General consolidat dels béns, drets i obligacions d'aquesta
Corporació, en la forma i els termes que figuren en l'annex al present acord
2n. Practicar en el Llibre d'Inventari els assentaments corresponents.
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3r. Actualitzar els valors de l’immobilitzat i altres béns, drets i obligacions que
consten a la comptabilitat municipal d’acord amb l’inventari municipal consolidat.
4t. Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord a les
administracions de l'Estat i de la Generalitat.

3.- EXPEDIENT 437/2017. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE
COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A
L’EXERCICI D’ACTIVITAT PRIVADA
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud del personal laboral d’aquest Ajuntament, el Sr. Eduardo Garcia
Monclús, xofer municipal, en la qual demana que li sigui concedida la compatibilitat
per a la realització de l’activitat en el sector privat consistent en la conducció
d'autobusos per una empresa privada ( Margalef Bus) en dies esporàdics,
normalment de matí i unes 4 hores i tasques de vigilant de seguretat en una altra
empresa privada ( Seven Ponent) dies esporàdics sempre de nit, més o menys 6
hores.
__
Vist que el desenvolupament d’aquest treball en el sector privat en cap cas suposarà
un perjudici per a la imparcialitat i independència del treballador i en la correcta
execució de les feines que són pròpies del seu lloc de treball.
Considerant allò disposat als articles 12 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
_
1r.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal que el
personal laboral d’aquest Ajuntament, el Sr. Eduardo Garcia Monclús, xofer
municipal, pugui ser contractat per una empresa privada ( Margalef Bus) per conduir
autobús esporàdicament en horari de matí i per un altra empresa privada ( Seven
Ponent) per realitzar tasques de vigilant de seguretat amb caràcter esporàdic
exclusivament en horari nocturn, amb efectes des del dia de la present sessió
plenària.
_
2n.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per
als treballs ressenyats, per la qual cosa un cop cessi les activitats el beneficiari haurà
de comunicar-ho al Servei de Personal.
_
3r.- Notificar el present acord a l’interessat significant els recursos que procedeixen
contra el mateix al efectes que siguin oportuns.
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4.- EXPEDIENT 311/2017. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT
1/2017, DEL TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1. Per Providència d’Alcaldia de data 23/06/2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 23/06/2017, ha proposat les partides i els imports
que s’han de modificar.
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
Fonaments de Dret:
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple
de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà
al principi d’estabilitat pressupostària.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número
1/2017, per import de 286.890,36 €, que cal finançar mitjançant majors i nous
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ingressos recaptats i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació, el resum del qual es detalla a continuació,
INGRESSOS
CAPITOL 1

Inicial Modificacions
1.738.302,00

Definitiu

0,00 1.738.302,00

CAPITOL 2

34.200,00

0,00

34.200,00

CAPITOL 3

832.949,00

2.231,00

835.180,00

CAPITOL 4

1.727.928,32

CAPITOL 5

48.025,00

0,00

48.025,00

CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 7

466.985,63

31.237,72

498.223,35

CAPÍTOL 8

0,00

29.153,74

29.153,74

CAPITOL 9

0,00

0,00

0,00

TOTAL

224.267,90 1.952.196,22

4.848.389,95

286.890,36 5.135.280,31

DESPESES

Inicial

CAPITOL 1

1.808.902,66

25.448,63

23.546,07

1.810.805,22

CAPITOL 2

1.935.616,88

53.380,99

22.987,50

1.966.010,37

CAPITOL 3

10.391,36

0,00

0,00

10.391,36

CAPITOL 4

261.308,00

12.700,00

0,00

274.008,00

CAPITOL 5

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 6

662.171,05 308.894,31

67.000,00

904.065,36

CAPITOL 7

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

CAPÍTOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 9

0,00

0,00

0,00

0,00

4.848.389,95 400.423,93

113.533,57

5.135.280,31

TOTAL

Augments Disminucions

Definitiu

2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona i a la seu electrònica. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

5.- EXPEDIENT 443/2017. APROVACIÓ DEL PROGRAMA I PRESSUPOST DE
FESTES MAJORS 2017
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
Per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, s’ha preparat el
Programa de Festes Majors 2017 i s’ha presentat el pressupost de les mateixes.
Correspon a aquest Ple l’aprovació de l’esmentat Programa de Festes.
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar el Programa corresponent a les Festes Majors de Flix de l’any 2017,
així com el pressupost de les mateixes.
2n.- Donar la màxima publicitat i difusió del programa.

6.- EXPEDIENT 445/2017. REQUERIMENT A ACUAMED PER L’ACABAMENT
DELS TREBALLS DE DESCONTAMINACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE FLIX
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El projecte de descontaminació de l’embassament de Flix ha estat, des que un estudi
del CSIC alertés el 2004 del risc que suposaven el milió de Tn de residus abocats
durant dècades per l’empresa Ercros al fons de l’embassament, una tasca complexa i
on hi han intervingut multiplicitat d’institucions estatals, catalanes i locals. Els treballs
per trobar la solució òptima i després implementar-la han estat llargs i plens de
retards.
Així, malgrat el març del 2013 es va iniciar la fase decisiva per tal d’extraure i confinar
en l’abocador del Racó de la Pubilla la muntanya de residus, després de 37 mesos de
dragat, les obres es troben aturades des del gener del 2016.
A hores d’ara, no es té constància des d’aquest Ajuntament de cap termini concret
per part d’ACUAMED per reemprendre (i finalitzar) l’obra, ni tampoc de les mesures
de seguretat complementàries a incorporar.
A la vista dels anteriors antecedents, es proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció de la següent,
Proposta d'acord:
1r.- Sol·licitar a ACUAMED que es prioritzi i acceleri la continuació de la neteja de
l'embassament de Flix.
2n.- Que aquesta es faci amb les màximes garanties tant per la seguretat de les
persones i pel medi ambient.
3r.- Que s'estableixin nous protocols i sistemes de control que permetin garantir en
tot moment la qualitat de l'aire que respiren els veïns i veïnes de Flix i el personal de
l'obra.
4t.- Que ACUAMED abans del mes d'octubre comuniqui a l'Ajuntament de Flix i a la
Generalitat de Catalunya el calendari amb les actuacions pendents d'executar a
l'embassament de Flix .
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5è.- Que des del Ministeri de Medi Ambient es garanteixi que tal com s'ha
compromès verbalment abans de desembre de 2019, totes les actuacions pendents i
previstes al projecte d'executar estan totalment finalitzades.
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.
Signat: Marc Mur Bages, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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