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ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 3/2019,

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 28 DE MARÇ DE 2019

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:
PLN/2019/3 PLE 

 
Dades de la sessió:

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data: 28 DE MARÇ DE 2019
Durada: Des de les 18:30 fins a les 18:55 hores 
Lloc: Sala de Plens 
Presidida per: Marc Mur Bagés
Secretari-Interventor: Arturo González Benet

 
Assistents:

Càrrec Nom i Cognoms Assisteix
Alcalde-president: Marc Mur Bagés SI
Tinents d’Alcalde: Francesc Barbero Escrivà SÍ

Delfí Castellví Descarrega
Josep Solé Rojals SÍ

Regidors: Norma Català Ribera SI
Josep Pérez Giral SI
Lara Bertran López de los Mozos SI
Albert Mani Martínez SI

Secretari: Arturo González Benet SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1.- Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
2.- Norma Pujol Farré: «Impossibilitat»
3.- Núria Blanch Hernández: «Impossibilitat»

A) PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE ELS SESSIONS ANTERIORS.

Sotmeses  a  votació  les  actes  de  sessions  plenàries  que  es  relacionen,  i  no 
formulant-se observacions al redactat de les mateixes, s’aproven per UNANIMITAT.

- Acta  núm.:  02/2019,  corresponent  a  la  sessió  ordinària  de 31 de gener  de 
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2019.

2.-  DACIÓ  DE  COMPTES  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE 
L’AJUNTAMENT DE FLIX CORRESPONENT A L’ANY 2018,

Es dona compte del Decret d’Alcaldia número 2019-0039, de 22 de febrer, d’aprovació 
de la liquidació corresponent al Pressupost de l’any 2019, que diu:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vist que, amb data 22 / de febrer / 2019, es va incoar procediment per aprovar la  
liquidació del Pressupost de l'exercici 2018.

Vist que va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text  
Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  
març. 

Vist  que va ser emès Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat  
Pressupostària i de la Regla de Despesa. 

Vist que amb data 28 de febrer de 2019, es va emetre informe-proposta per part de la  
Secretaria d'aquest Ajuntament.

De  conformitat  amb  l'article  191.3  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  
Hisendes Locals  aprovat  per  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de 5  de març,  i  amb  
l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.

RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2018.

SEGON.  Donar  compte  al  Ple  de  la  Corporació  en  la  primera  sessió  que  aquest  
celebri,  d'acord amb quant  estableixen els  articles 193.4 del  Text  Refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  
març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

TERCER. Ordenar La remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents,  
tant  de  la  Delegació  d'Hisenda  com  de  la  Comunitat  Autònoma,  i  això  abans  de  
concloure el mes de març de l'exercici següent al qual correspongui.

El Ple es dona per assabentat
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3.-  EXPEDIENT 286/2019.    MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA    REGULADORA DE 
L'ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  I  L’ESTABLIMENT  DE  CONVENIS  AMB 
ENTITATS  ESPORTIVES,  CLUBS  ESPORTIUS  I  SECCIONS  ESPORTIVES 
D’AQUESTS,  PÚBLICS  O  PRIVATS,  PER  AL  FOMENT  DE  L’ESPORT  EN 
QUALSEVOL DE LES SEUES VESSANTS. 

Votació: Unanimitat

Antecedents:

 

1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2013, va 
aprovar  l’  Ordenançareguladora  de  l'atorgament  de  subvencions  i  l’establiment  de 
convenis  amb Entitats Esportives,  Clubs Esportius i  seccions esportives d’aquests, 
públics o privats, per al foment de l’esport en qualsevol de les seues vessants. 

 

2.-  L’esmentada Ordenança va ser  sotmesa a informació  pública,  mitjançant  tauler 
d’anuncis de la corporació i edicte publicat en el BOPT núm.: 119, de 23 de maig de 
2013.  Finalitzat  el  termini  d’exposició  pública  sense  que  s’haguessin  presentat 
reclamacions, l’aprovació inicial es va elevar a definitiva.

 

 3.-  En  el  BOPT núm.:  160  de  11/07/2013,  es  va  publicar  íntegrament  el  text  de 
l’Ordenança.

 

4.-  En  virtut  d’acord  de  Ple  de 10  de març  de 2017  es  va modificar  l’esmentada 
ordenança, per tal d’introduïr el compte justificatiu simplificat com a mitjà de justificació 
de les subvencions inferiors a 60.000,00.- euros.

  

Fonaments de Dret:
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1.-  L’aprovació  de  les  Ordenances  i  Reglaments  locals  obeeix  a  la  facultat 
reglamentària i d’autoorganització que reconeix la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de 
Règim Local (LRBRL) i el 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 (TRLMRL). En aquest 
sentit,  el  municipi  té  atribuïda aquesta  potestat,  en  la  seva qualitat  d’administració 
pública de caràcter territorial i dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a 
través  de  l’aprovació  de  disposicions  de  caràcter  general.  El  procediment  per  a 
l’aprovació dels Reglaments locals ve determinat bàsicament per l’art. 49 de la LRBRL 
i,  en  desenvolupament  d’aquest  precepte  de caràcter  bàsic,  pels  arts  60 i  ss.  del 
Reglament  d’Obres,  activitats  i  serveis  aprovat  per  D.  179/1995,  de  13  de  juny, 
(ROASEL).

 

2.- L’article 236 TRLMRL reconeix l’aprovació dels Reglaments i Ordenances com un 
dels mitjans per a intervenir en l’activitat local que, en tot cas, s’ha de sotmetre sempre 
als principis, de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els 
fins que justifiquen la potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.

 

3.-  L’art.  22  de la  LBRL en el  seu  punt  2.d)  reconeix  com a competència  del  ple 
municipal la facultat d’aprovació dels reglaments i  ordenances locals i  en el mateix 
sentit  es pronuncia l’art.  65 del ROASEL. Aquesta competència és indelegable per 
aplicació del nº 1 del mateix precepte legal en relació al nº 4 del precepte bàsic.

4.- L’art. 58 del ROASEL estableix que les disposicions de caràcter general aprovades 
pels ens locals, se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i són d’aplicació directa 
d’acord amb els principis de competència i  jerarquia. L’art. 62 del mateix text legal 
estableix el mateix procediment per l’aprovació de les ordenances locals com per la 
seva modificació. Aquest procediment és el que es preceptua a l’art. 178 del TRLMRL.

 

Tenint  en compte que la  competència per a l’aprovació d’Ordenances i  reglaments 
municipals és del Ple, atenent al que disposa l’art. 175 ROASEL, es proposa l’adopció 
de la següent,

 

http://www.flix.altanet.org/


AJUNTAMENT DE FLIX

www.flix.cat
ajuntament@flix.ca
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18

43750 FLIX

Proposta d’acord:

 

1r.-Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’atorgament de 
subvencions  i  l’establiment  de  convenis  amb  entitats  esportives,  clubs  esportius  i 
seccions esportives d’aquests, públics o privats, per al foment de l’esport en qualsevol 
de les seves vessants, d’acord amb el que s’assenyala en l’annex 1 al present acord.

 

2n.- Obrir un període d’informació pública de l’acord anterior, mitjançant la publicació 
de l’anunci  corresponent  al  BOPT,  DOGC, diari  de  comunicació  d’àmbit  provincial, 
tauler d’anuncis de la corporació, i, pàgina web de l’Ajuntament de Flix, (www.flix.cat), 
pel termini mínim de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i de 
suggeriments.

 

3r.- Considerar elevat automàticament a l’aprovació definitiva l’Ordenança, en el cas 
que no es presentin reclamacions o suggeriments a l’aprovació inicial. En aquest cas 
es procedirà immediatament a la publicació íntegra del text del reglament al BOP en la 
forma que estableix  l’art.  66 de ROASEL, juntament  amb la  tramesa del  text  a  la 
Subdelegació del Govern central a Catalunya i a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

  

4t.- Facultar l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes precisos per l’efectivitat 
dels presents acords i, en especial, aquell pel qual es declari formalment l’aprovació 
definitiva de l’Ordenança per absència d’al·legacions i en compliment del punt primer 
d’aquest acord.

  

Annex 1
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS I L’ESTABLIMENT DE CONVENIS AMB ENTITATS ESPORTIVES,  

CLUBS ESPORTIUS I SECCIONS ESPORTIVES D’AQUESTS, PÚBLICS O 
PRIVATS, PER AL FOMENT DE L’ESPORT EN QUALSEVOL DE LES SEUES 

VESSANTS.

  

Primer.-  Es modifica  l’article  5  de  l’Ordenança  que  queda redactat  de la  següent  
manera:

 

Article 5è. Criteris d'atorgament de les subvencions

El Regidor corresponent farà una valoració tenint en compte els següents ítems que  
degudament ponderats i sempre en funció de la disponibilitat econòmica de la partida  
pressupostària, tindran una valoració econòmica.

 

Els ítems principals a tenir presents són:

 

a) Costos fitxa federativa i arbitratges.

b) Volum de l’escola esportiva i número de fitxes federatives de menors de 18  
anys.

c) Participació femenina.

d) Número de monitors/tècnics amb titulació.

e) Assistència mitjana de públic.

Especificitats

 

a) Necessitats materials específiques de l’esport. 
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b) Organització i participació en altres activitats socials al poble.

- Assistència mitjana de públic

 

Especificitats:

 

a) Necessitats materials especifiques de l’esport

b) Organització i participació en altres activitats socials al poble

 

Extraordinàries

Consideracions extraordinàries no incloses en aquest llistat.

 

El Regidor competent realitzarà una valoració ponderada dels ítems esmentats, amb  
un barem que anirà dels 0 als 100 punts.

  

Per a la resolució i la valoració de les diferents sol·licituds, un cop finalitzat el termini  
de presentació d’aquestes, la Regidoria d’Esports procedirà a la puntuació ponderada  
en funció dels  criteris  esmentats,  de la  disposició pressupostària i  de les diferents  
sol·licituds  presentades en termini.  Valorades totes  les  peticions,  serà  la  Junta de  
Govern Local qui aprovarà la concessió de les subvencions pertinents i les quanties a  
concedir a cada entitat. 

 

El Regidor corresponent també tindrà en compte per tal de minorar la subvenció, si ho  
considera convenient, els següents criteris:
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a) Que l’entitat tingui cedit formalment o “de facto” l’ús d’una instal·lació municipal  
per a dur a terme la seva activitat.

b) Que l’entitat tingui cedida ( de manera fixa o esporàdica) l’explotació d’un bar.

c) Que l’entitat tingui cedida la gestió de la publicitat existent en les instal·lacions  
que utilitza.

 

Les subvencions econòmiques no poden superar,  normalment,  el  50% del cost  de  
l'activitat  o  el  projecte.  En  cap  cas  poden  ultrapassar  el  cost  real  de l'activitat,  el  
projecte o el servei ni ser superiors al cost que representaria a l'Ajuntament prestar  
l'activitat,  el  projecte  o  el  servei  de  forma  directa  i  per  si  mateix,  en  els  termes  
establerts reglamentàriament. 

 

L'entitat  o  la  persona  sol·licitant  ha  d'haver  previst  les  formes  de  finançament  
adequades, que seran complementades per l'aportació municipal,  i  està obligada a  
comunicar expressament a l'Ajuntament les aportacions que hagi rebut o demanat a  
d'altres institucions i organismes per a aquell mateix programa, servei o activitat. En tot  
cas,  l'Ajuntament  pot  reconsiderar  l'import  de la  subvenció  en funció  de l'ajut  que  
l'entitat  o  la  persona  sol·licitant  hagi  pogut  rebre  d'una  altra  institució  pel  mateix  
concepte.

Quan la subvenció s'atorgui a conseqüència d'un conveni, aquest ha de contenir com 
a mínim els aspectes següents:

L'objecte del conveni.

La descripció de l'actuació que s'ha de dur a terme.

El pressupost i el finançament de l'activitat.

Els compromisos de l'Ajuntament i de l'entitat o la persona sol·licitant.

La durada del conveni i la possibilitat de pròrroga.
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Les formes de pagament i justificació.

El mecanisme de seguiment.

L'acord de formalització del conveni i el seu contingut han de ser aprovats per la Junta  
de Govern de l’Ajuntament i  la junta directiva o assemblea general de l'entitat  que  
correspongui.

L'atorgament  de  subvencions  està  condicionat  a  les  prioritats  anuals  de  l'acció  
municipal i a la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament.

L'Ajuntament ha d'establir els criteris de concessió d'ajuts indirectes amb normatives  
complementàries.

En  tots  els  supòsits,  és  preceptiu  l'informe  favorable  del  Regidor  afectat  i  de  la  
Intervenció de fons pel que fa a la consignació pressupostària.  La concessió de la  
subvenció l'ha d'aprovar la Junta de Govern de l’Ajuntament. 

 

 

4.-  EXPEDIENT  NÚM.:  283/2019.    SOL·LICITUD  DEL  SR.  RAMON  MARTIN 
PANIAGUA, DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT 

 

Votació: Unanimitat

Antecedents:
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1.-  Amb  data  01/03/2019,  va  ser  presentada  la  sol·licitud  de  RAMON  MARTIN 
PANIAGUA, per compatibilitzar la seva feina a l’Ajuntament amb una activitat privada.

 

2.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor de la corporació.

 

Fonaments de Dret:

 

1.- La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
les Administracions Públiques.

 

2.- El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses 
dependents.

 

3.- La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat.

 

4.- L'article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

 

5.- Els articles 16, 95.2.n) i Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 

6.- L'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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7.- Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local.

 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,

 

Proposta d’acord:

  

1r.- Reconèixer al Sr. RAMON MARTIN PANIAGUA la compatibilitat amb l'exercici de 
l'activitat  de:  “ajudant  de  mecànic”,  que  s’exercirà  fora  de  la  jornada  laboral  amb 
aquest Ajuntament,  per entendre que es compleixen els requisits requerits per la Llei 
21/1987, 26 de novembre, d'Incompatibilitat del Personal al Servei de la Generalitat.

 

2n.- L’anterior reconeixement es sotmet a les següents condicions:

  

a) No podrà modificar la seva jornada de treball i horari

 

3r.-  Inscriure l'Acord  del  Ple  pel  qual  es  reconeix  dita  compatibilitat  per  exercir 
activitats privades en el corresponent Registre de personal.

  

4t.- Notificar l'Acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns. 

 

5.-  EXPEDIENT  285/2019.    DELEGACIÓ  SOL·LICITUD  D'ASSIGNACIÓ  AMB 
CÀRREC  AL  FONS  PER  AL  FINANÇAMENT  DE  LES  ACTIVITATS  PEL  PLA 
GENERAL DE RESIDUS RADIOACTIUS
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Votació: Unanimitat

Antecedents:

 

1.-  L’ordre  IET/2015,  d’11  de  març,  per  la  qual  es  regulen  les  assignacions  als 
municipis  de  l’entorn  de  les  instal·lacions  nuclears,  amb  càrrec  al  Fons  per  al 
finançament de les activitats pel Pla General de Residus Radioactius, estableix en el 
seu article 10.a), que els municipis han de presentar a la Direcció General de Política 
Energètica i Minas, durant el segon trimestre de cada any, les propostes d’activitats 
que desitgen portar a terme durant l’any següent.

 

2.- Sent que aquest municipi està inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada Ordre, 
d’acord amb l’article 3 de la mateixa i que té intenció de sol·licitar la inclusió d’unes 
actuacions que encara no estan determinades. L

 

Fonaments de Dret:

 

1.- Ordre IET/2015, d’11 de març, per la qual es regulen les assignacions als municipis 
de l’entorn de les instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al finançament de les 
activitats pel Pla General de Residus Radioactius.

 

2.- Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines mitjançant la qual 
s’estableixen mesures per a l’aplicació de l’establert en els articles 9 i 10 de l’ Ordre 
IET/2015,  d’11  de març,  per  la  qual  es regulen les  assignacions als  municipis  de 
l’entorn de les instal·lacions nuclears, amb càrrec al Fons per al finançament de les 
activitats pel Pla General de Residus Radioactius.

 

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
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Proposta d’acord:

 

1r.- Delegar  en la Junta de Govern Local la sol·licitud de l’assignació, que segons 
l’Ordre  IET/458/2015,  li  correspondria  al  municipi  de  Flix  i  la  determinació  dels 
projectes a presentar amb càrrec al Fons per al finançament de les activitats pel Pla 
General de Residus Radioactius.

 

2.- Traslladaraquest acord a la Direcció General de Política Energètica i Mines

 

6.-  EXPEDIENT   288/2019.  MODIFICACIÓ  ORDENANÇA  FISCAL  6.13 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS 
EN BÉNS DE TITULARITAT MUNICIPAL.

Votació: Unanimitat

El   text  refós de la  Llei  reguladora  de les Hisendes Locals,   aprovat  pel  Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el  
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se  
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim 
la  determinació  dels  elements  tributaris,  el  règim de  declaració  i  d’ingrés,  així  
com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de  
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària,  a  fi  de  donar  compliment  al  que  estableix  l’article  85  de  la  Llei  
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir 
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs  
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
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Així  mateix,  la  Disposició  addicional  quarta,  apartat  3,  de  la  Llei  General  
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten  que  les  Entitats  locals  adaptin  l’aplicació  de  la  normativa  tributària 
general  al  règim  d’organització  i  funcionament  propi  de  cada  Entitat,  previsió 
aquesta  que  justifica  la  proposta  d’aprovar  i  mantenir  actualitzada,  amb  les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local.

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances 
fiscals  municipals  obeeixen,  al  compliment  de  les  previsions  normatives 
esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el  
valor  de  mercat  de  la  utilitat  derivada  de  la  utilització  privativa  o  aprofitament  
especial  del  domini  públic  local  en  cadascú  dels  supòsits  que  originen  la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització  
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,  
l’import  de  la  recaptació  estimada  no  excedeix,  en  el  seu  conjunt,  del  cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article  
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i  la Intervenció, es 
proposa al Ple l’adopció de la següent

Proposta d’acord:

1r.-  Aprovar,  amb  caràcter  inicial,  una  modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  6.13 
reguladora de la taxa per la utilització i prestació de serveis en béns de titularitat  
municipal que consta com a annex 1 al present acord. 

2n.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals,  així  com el  text  complet  de l’Ordenança Fiscal aprovada durant  el  
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la  
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  podran examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les reclamacions que 
estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període d’exposició  pública  sense  haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Annex 1
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 6.13. REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ PRESTACIÓ DE SERVEIS EN BÉNS DE TITULARITAT 

MUNICIPAL.

Primer.-  Es modifica l’article   4 de l’Ordenança que queda redactat  de la següent  
manera:

Article 4t. Tarifes

Les tarifes de la taxa regulada per la present ordenança seran les que es fixen 
a continuació per a cada espai de titularitat municipal:

Concepte Import €
Pavelló
Per hora o fracció 14,00
Usos no esportius, (dia o fracció) 870,00
Ermita del Remei
Menjador i dependències per dia 25,00
Import fiança 100,00
Sala d’Actes Casal Sant Jordi
Per hora o fracció 12,00
Aula de Cultura Casal Sant Jordi
Per hora o fracció 7,00
Sala antiga Caixa Tarragona
Per hora o fracció 35,00
Sala de Plens
Per esdeveniment autoritzat 60,00
Fiança en casos de casament 100,00
Piscines
Ús per hora o fracció 15,00
Castell Nou *
Per esdeveniment autoritzat 250,00
Barca*
Per esdeveniment autoritzat 250,00
Ús esportiu del camp de futbol
Per hora o fracció 30,00
Casal del Jove
Per hora o fracció 12,00

7.-  EXPEDIENT  284/2019.  APROVACIÓ  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  SERVEIS 
ESSENCIALS  I  ACTIVITATS  PRIORITÀRIES  A  EFECTES  DE  LA  POSSIBLE 
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CONTRACTACIÓ  DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE 
PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER A L’ANY 2019.

Votació: Unanimitat

Antecedents:

1.- Per providència de l’Alcaldia de data 27/03/2019 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 27/03/2019el 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 
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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. 
 Personal adscrit als Serveis Tècnics Municipals, (Arquitecte, Arquitecte 

Tècnic, Enginyer) 

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. 
 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 
2019, 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. 
 Personal adscrit als Serveis Tècnics Municipals, (Arquitecte, Arquitecte 

Tècnic, Enginyer) 
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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. 
 Serveis Tècnics Municipals 
 Atenció al públic 
 Secretaria Intervenció 

8.-EXPEDIENT NÚMERO: 290/2019.  APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS D’AQUEST AJUNTAMENT, REFERIT A LA 
DATA 1 DE GENER DE 2019.

Votació: Unanimitat

Antecedents:

1.- Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió  
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el  
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018.

2.-  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.

Fonaments de Dret:

1.- Els articles 15 i 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els Bases del  
règim
Local.

2.-  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.

3. 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 
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sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població.

En  conseqüència,  es  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Flix,  l’adopció  de  la 
següent

Proposta d’Acord:

1r.-  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 2019, i  
que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a  
terme durant l’exercici 2017. El resum que s’aprova és el següent:

Totals
Total homes 1.756
Total dones 1.724
Població al municipi a 1/1/2018 3.480

2n.-  Comunicar a  l’Institut  Nacional  d’Estadística  la  xifra  de  població  a  1  de 
gener  de  2019,  que  resulta  d’aquesta  rectificació,  juntament  amb  el  fitxer  que 
conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data 
esmentada.

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ

9.- INFORMES DE DECRETS D’ALCALDIA

Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia

Número Data Resum
2019-002

3
04-02-1

9
Resolució  reclamació  patrimonial  Maria  Teresa  
Rius Cervelló

2019-002
4

04-02-1
9

Resolució  expedient  reclamació  patrimonial  
Antonio Garcia Sánchez

2019-002
5

04-02-1
9

Complement salarial Cap Guàrdia Municipal

2019-002
6

04-02-1
9

Aprovació quadrant servei Guàrdia Municipal

2019-002
7

04-02-1
9

Pagament relació de factures 3-19

2019-002
8

08-02-1
9

Liquidació taules i cadires

2019-002 14-02-1 Relació de despeses càrrecs electes
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Número Data Resum
9 9

2019-003
0

14-02-1
9

Delegació funcions alcaldia

2019-003
1

19-02-1
9

Pagament relació de factures 5-19

2019-003
2

19-02-1
9

Conveni Fundació Preservació Patrimoni Ferroviari

2019-003
3

19-02-1
9

Conveni Ajuntament i Sr. Narcís Borrell Papasseit

2019-003
4

20-02-1
9

Serveis mínims vaga general 21-02

2019-003
5

27-02-1
9

Convocant Junta de Govern 27-02-19

2019-003
6

27-02-1
9

Activació Reglament Honors i distincions

2019-003
7

28-02-1
9

Complement salarial Alex Estela febrer

2019-003
8

28-02-1
9

Pagament relació de factures 7-19

2019-003
9

28-02-1
9

Liquidació pressupost 2018

2019-004
0

28-02-1
9

Aprovació factures

2019-004
1

02-03-1
9

Delegació temporal funcions alcaldia

2019-004
2

06-03-1
9

Anul·lació i rectificació rebuts

2019-004
3

06-03-1
9

Decret liquidació taules

2019-004
4

07-03-1
9

Serveis mínims vaga 8-03

2019-004
5

12-03-1
9

Convocant Junta de Govern 7/19

2019-004
6

12-03-1
9

Decret designant espais electorals

2019-004
7

12-03-1
9

Cessió factura Profirex

2019-004
8

19-03-1
9

Nomenament  Alex  Estela  Carreras  cap  Guàrdia  
Municipal

2019-004
9

20-03-1
9

Pagament relació despeses càrrecs electes 2/2019

2019-005
0

20-03-1
9

Relació factures 9-19

10.- ALTRES INFORMES

L’Alcalde informa de les següents qüestions:
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a) Nou vehicle Guardia Municipal.

b) Inversions en el canvi de finestres a l’Escola.

c) Exposició pública expedients de concessió de medalles d’honor de Flix.

C) PRECS I PREGUNTES

11.- PRECS I PREGUNTES

Per part dels assistents 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 
128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari.  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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