
  

  

ACTA CORRESPONENT A LA  
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 1/2018, 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 30 DE GENER DE 2018 
 

Expedient núm.:  Òrgan colꞏlegiat:
PLN/2018/1  PLE  

  
Dades de la sessió: 

Tipus de convocatòria: Ordinària 
Data: 30 de gener de 2018 
Durada: Des de les 19:05 fins a les 19:20 hores  
Lloc: Sala de Plens  
Presidida per: Marc Mur Bagés 
Secretari: Arturo González Benet  

  
Assistents: 

Càrrec Nom i Cognoms Assisteix 
Alcalde-president: Marc Mur Bagés SI 
Tinents d’Alcalde: Francesc Barbero Escrivà SÍ 
 Josep Solé Rojals SÍ 
Regidors: Norma Pujol Farré SÍ 
 Albert Mani Martínez SÍ 
 Norma Català Ribera SI 
 Josep Pérez Giral SI 
 Lara Bertran López de los Mozos SI 
 Núria Blanch Hernández SI 
Secretari: Arturo González Benet SÍ 
 
Excuses d'assistència presentades: 
1. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat» 
2. Delfí Castellví Descarrega: «Impossibilitat» 

 
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President  
obre la sessió, excusant l’assistència a la sessió, del 2n. Tinen d’Alcalde, Sr. Delfí 
Castellví, i del Regidor, Sr. Francisco Romero. A continuació es tracta dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

  
  

A) PART RESOLUTIVA  
  
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Favorable  Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
 
S'aprova per UNANIMITAT l'acta corresponent a la sessió plenària ordinària número: 
11/2017, de 29 de desembre de 2018. 
 
 
2.- 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 A L’ANY 2018. 
 
Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
  
Antecedents: 
  
1.- Per providència de l’Alcaldia de data 29/01/2018 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 29/01/2018 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 interí que permetin 
mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament, amb proposta 
d’acord.  
  
Fonaments de Dret:  
  
1.- El 29 de juny de 2017 va entrar en vigor Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, publicada en el BOE de 28 de juny 
de 2017, (en endavant LPGE 2017), 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. La no aprovació dels 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, suposa la pròrroga dels 
Pressupostos Generals de l’exercici anterior i les seves disposicions.  
  
2.- L’art. 19.Dos del la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2017, 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:  
  

1. 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. 
 Personal adscrit als Serveis Tècnics Municipals, (Arquitecte, Arquitecte 

Tècnic, Enginyer)  


2. 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 colꞏlectiu 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. 
 Serveis Tècnics Municipals 
 Atenció al públic 
 Secretaria Intervenció  

  
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 per a l’any 2018, 
en els casos següents: 
 

1. 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. 
 Personal adscrit als Serveis Tècnics Municipals, (Arquitecte, Arquitecte 

Tècnic, Enginyer)  


2. 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 colꞏlectiu 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. 
 Serveis Tècnics Municipals 
 Atenció al públic 
 Secretaria Intervenció  

  
 
3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sense contingut material 
 
  

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
  
4.- DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
 
Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 

Núm. Data Resum 
 

2017-0172 
 

27/12/17 
Convocatòria  sessió  plenària  ordinària  11/2017,  de  29  de 
desembre de 2017.

 
2017-0173 

 
29/12/17 

Inici  expedient  Expropiació  de  les  finques  amb  referència 
cadastral 5077301BF9647D0001XU i 
5077301BF9647D0001XW, ubicades al c/ la Barca 

2017-0174 29/12/17 Modificació  suspensió límits acústics 
2017-0175 29/12/17 Convocatòria Junta de Govern 29/2017 
2017-0176 29/12/17 Establiment complement productivitat Guardia Municipal 
2018-0001 02/01/18 Contractació peó Llei de Barris 

 

2018-0002 
 

09/01/18 
Recuperació  funcions  regidora  Lara  Bertran  López  de  los 
Mozos 

2018-0003 09/01/18 Convocatòria Junta de Govern Local 1/2018 
2018-0004 09/01/18 Ordenació de pagament Relació de factures número: 25/2017 
2018-0005 16/01/18 Correcció errada plec de clàusules camins 

 

2018-0006 
 

16/01/18 
liquidació ocupació de la via pública els mesos de maig, juny i 
juliol de 2017.

2018-0007 17/01/18 Anul.lació i rectificació rebuts arbitris de diferents contribuents. 
 

2018-0008 
 

18/01/18 
Aprovació llista provisional admesos i exclosos Borsa de Treball 
Monitors de menjadors i composició del Tribunal

2018-0009 19/01/18 Convocatòria Junta de Govern 23 de gener de 2018 
2018-0010 26/01/18 Ordenació de pagament Relació de factures número: 1/2018 

 
El Ple es dona per assabentat 
 
 
5.- ALTRES INFORMES 



  

  

 
L’alcalde, Sr. Marc Mur, informa en relació als treballs de neteja de l’embassament. 
Recorda que els nous treballs s’han adjudicat a l’empresa pública TRAGSA, però els 
treballs encara no s’han iniciat, donat els problemes existents entre l’antiga 
adjudicatària de les obres i l’Administració de l’Estat, això comporta que no hi hagi 
calendari d’inici de les obres 
  
 

C) PRECS I PREGUNTES 
 
 
Per part dels regidors, no se’n formulen. 
 
Obert el torn de precs i preguntes al públic assistent, de conformitat amb allò establert 
en l’article 78 del Reglament Orgànic Municipal, no se’n formulen. 
  
  
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, 
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, en 
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre. 
 
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari 
municipal.   

  
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


