AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 5/2013 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 16 D’ABRIL DE 2013
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari-Interventor:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
5/2013
16 D’ABRIL DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 44/2013, de 12 d’abril
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
19:55 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sr. Josep Pérez Giral
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Despatx oficial.
Aprovació del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2013.
Aprovació d’un expedient de baixes de drets reconeguts pendents de
cobrament integrats en l’agrupació d’exercicis tancats.
Aprovació de la revisió del Pla d’Actuació Municipal en Emergència
Nuclear en zona 1 del municipi de Flix.
Aprovació de la declaració d’interès especial de l’obra d’arranjament d’un
tram del camí dels d’Arenys per part d’ANAV.
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i Flix
Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, d’encàrrec de gestió del barrestaurant del poliesportiu municipal.
Acord d’acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per a
corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2011-2012.
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9. Acord d’acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per a
les corporacions locals per al sosteniment del funcionament de l’escola de
música de la seva titularitat, per al curs 2011-2012.
10. Aprovació de la moció en suport als corresponsals de Catalunya Ràdio i
TV3 i defensa del servei públic dels mitjans de comunicació catalans.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Informes diversos.
13. Precs i preguntes.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta
-Acta
-Acta
-Acta

sessió
sessió
sessió
sessió

ordinària de data 30 de gener de 2013
extraordinària i urgent de data 21 de febrer de 2013.
extraordinària i urgent de data 7 i 8 de març de 2013.
extraordinària i urgent de data 23 de març de 2013

No havent observacions, s’entenen aprovades les actes, de conformitat
amb l’establert en l’article 91.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de
novembre).
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1- RELACIÓ DE DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 9/2013, de 25 de gener de
2013, al 44/2013, del 14 d’abril:
Decret
9/13
10/13

Data
25/01/13
25/01/13

11/13
12/13
13/13

25/01/13
29/01/13
30/01/13
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Referència
Convocatòria Ple ordinari del 30/01/13
Admissió a tràmit reclamació de responsabilitat
patrimonial.
Nomenament de membre de la Junta de Portaveus
Resolució estimatòria de reclamació patrimonial.
Autorització de revetlla popular i extraordinària
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14/13

01/02/13

15/13
16/13

04/02/13
06/02/13

17/13
18/13
19/13
20/13

06/02/13
08/02/13
18/02/13
20/02/13

21/13
22/13
23/13
24/13
25/13
26/13
27/13
28/13
29/13
30/13
31/13
32/13
33/13
34/13
35/13

20/02/13
20/02/13
25/02/13
25/02/13
25/02/13
28/02/13
04/02/13
04/03/13
06/03/13
07/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
20/03/13

36/13
37/13
38/13

20/03/13
20/03/13
22/03/13

39/13
40/13
41/13
42/13
43/13
44/13

25/03/13
25/03/13
25/03/13
08/04/13
08/04/13
14/04/13

Concessió
de
llicència
d’activitat
recreativa
extraordinària a la Unió Social S.C.R., amb motiu de les
Festes de Carnestoltes 2013
Convocatòria Junta Govern sessió 3/2013
Assumpció de responsabilitats per part de l’Ajuntament amb motiu
de les Festes de Carnestoltes 2013
Inici expedient reclamació patrimonial
Convocatòria Junta de Govern 4/2013
Convocatòria Junta de Govern 5/2013
Convocatòria Sessió extraordinària i urgent del Ple per al 21 de
febrer de 2013
Declaració caducitat inscripcions padronals
Incoació expedient baixes per inscripció indeguda padró
Inici expedient declaració ruïna
Inici expedient liquidació pressupost 2012
Inici expedient reclamació patrimonial
Aprovació liquidació del pressupost 2012*
Resolució estimatòria reclamació patrimonial
Convocatòria Junta de Govern 6/2013
Convocatòria Sessió extraordinària i urgent del Ple el dia 7 de març
Acord de pagament subvenció entitat cultural
Convocatòria Junta de Govern 7/2013
Inici expedient ordre execució C/ St. Pere 11
Inici expedient ordre execució terreny C/ Misericòrdia s/n
Inici expedient protecció legalitat urbanística
Pròrroga termini i aclariment de Plec de Clàusules obra “Millora
mobilitat vianants Avinguda Barcelona T.M. de Flix”
Anul·lació rebuts taxes-preus públics i subministrament d’aigua
Inici expedient reclamació responsabilitat patrimonial
Convocatòria Sessió extraordinària i urgent del Ple del dia 23 de
març
Convocatòria Junta de Govern 8/2013
Correcció errada Junta de Govern del 5 de març de 2013
Requeriment per a la retirada de vehicle abandonat
Convocatòria Junta de Govern 9/2013
Inici expedient baixes drets reconeguts exercicis tancats
Convocatòria Ple ordinari 16 d’abril

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2.- DECRET D’ALCALDIA NÚM.
026/2013: APROVACIÓ DE
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012
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1. Elaborada la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012 de
l’Ajuntament, s’obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat següent:
1. Respecte al pressupost de despeses:
1.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4.555.944,14
668.745,24
5.224.689,38
0,00
4.663.228,52
4.483.590,47
3.937.338,74
3.937.338,74
546.251,73

1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament
final de l’exercici.
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT:

665.907,47
-249,29
665.658,18
al
0,00
546.251,73

2. Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos
Drets reconeguts nets
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.555.944,14
668.745,24
5.224.689,38
4.754.990,33
36.727,97
0,00
4.718.262,36
3.855.104,31
863.158,05

2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici.
Rectificacions

1.149.019,37
0,00
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Baixes:
Recaptació
Drets pendent de cobrament al
final de l’exercici.
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:

42.681,66
751.552,87
354.784,84
1.217.942,89

3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)

4.718.262,36

Obligacions reconegudes netes (-)

4.483.590,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanents de tresoreria (+)
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria (+)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

234.671,89
0,00
0,00
66.198,49
300.870,38

4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 741.098,91 €, i
estan formats pels d’incorporació obligatòria i voluntària.
A INCORPORAR

Crèdit disponible
Reserva de crèdit
Autoritzacions
Compromisos
TOTAL

No
Inc.
Inc.
No TOTAL
incorporar
Oblig.
Oblig.
480.808,70
0,00
0,00
0,00
80.652,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,10
0,00
179.568,95 179.568,95
561.529,96
0,00
179.568,95 179.568,95

D’acord amb el que preveu l’art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
relació amb l’art. 176.2 b) de la mateixa llei, es procedirà a la incorporació
voluntària de romanents de crèdit per import de 179.568,95.
Es fa constar que la dita incorporació atén al principi d’estabilitat
pressupostària que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Romanent de tresoreria:
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1 (+) Fons líquids
2 (+) Drets pendent de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3 (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II Saldos de dubtós cobrament
III Excés de finançament afectat
IV Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III)

173.688,45
1.245.134,32
863.158,05
354.784,84
27.191,43
0,00
794.025,70
546.251,73
0,00
247.773,97
0,00
624.797,07
104.572,24
0,00
520.224,83

2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article
101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la Llei d’Hisendes locals
en matèria pressupostària, així com la Regla 83.3 de l’Ordre EHA
4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l’Ordre EHA 4042/2004 de
23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de
Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria
s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de
difícil o impossible recaptació.
El capitat pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós
cobrament, en 104.572,24 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut
en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i
els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En
qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.
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3. El pressupost general liquidat de l’exercici 2012 compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, per la qual presenta una capacitat de
finançament de 413.577,73 €.
4. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la
despesa per import de 278.809,79 €, ates que el límit de la regla de la
despesa establert a partir de la liquidació de l’exercici 2011 era de
3.954.296,69 € i la despesa total computable de la liquidació de l’exercici
de 2012 ha estat de 3.675.486,90€.
5. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes
consolidats de 20,98 %, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute
públic.
El secretari interventor ha emès els corresponents informe d’acord amb
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per
a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, així com la recaptació neta.
3.L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a
conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
1. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament a 31 de desembre.
2. El resultat pressupostari de l’exercici.
3. Els romanents de crèdit.
4. El romanent de tresoreria.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.

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

L’article 21 de la LLOEPiSF, estableix que les entitats locals que no hagin
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i
aprovar un pla econòmic financer a un any.
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de
març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats
pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els
seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31
de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de
l’exercici 2012, que en termes consolidats figura a la part d’antecedents.
2.- Informar-ne al Ple en la primera sessió que hi hagi.
3.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial de Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial
d’Hisenda, i donar compliment al que estableix l’article 15.3 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 , de
27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Flix, 28 de febrer de 2013.
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EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE
2013
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 2013,
que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici
2012
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 2013
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 2013, i que conté la xifra total d’habitants del municipi
resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012. El resum
que s’aprova és el següent:
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Població del municipi a 1/1/2012
Altes des del 1/1/2012 a
31/12/2012
Baixes des del 1/1/2012 a
31/12/2012
Població al municipi a 31/12/2012

Totals
3.969
184
218
3.935

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2013, que
resulta d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els
registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data
esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de
2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- 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.
2.- Pel Decret de l’Alcaldia núm.: 43/2013, de 8 d’abril, 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.
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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 integrades
en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 48.318,99 Euros. El detall
individualitzat figura a l’annex.
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
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX:
a) Anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors per resolució
de la corporació local:
Exercici
2008

2009
2010
2011

2012

Partida
201000
302000
300000
300000
300000
300000
301000
302000
300000
304000

Denominació
Clavegueram
Escombraries
Abastament d’aigua
Abastament d’aigua
Abastament d’aigua
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
Abastament d’aigua
Cànon de sanejament
SUBTOTAL

Baixa
9,00
63,00
10,00
50,30
50,76
309,14
114,23
897,10
25,15
55,46
1.584,14

b) Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors per haver estat
declarats incobrables.
Exercici

Partida
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Baixa
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

112000
112000
112000
112000
112000
112000
112000
112000
115000
300000
301000
112000
115000
300000
301000
302000
112000
115000
300000
301000
302000
112000
115000
300000
301000
302000
112000
113000
115000
300000
301000
302000
112000
113000
115000
300000
301000
302000
112000
115000
391001
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IBI Rústega
IBI Rústega
IBI Rústega
IBI Rústega
IBI Rústega
IBI Rústega
IBI Rústega
IBI Rústega
Vehicles
Abastament d’aigua
Clavegueram
IBI Rústega
Vehicles
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
IBI Rústega
Vehicles
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
IBI Rústega
Vehicles
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
IBI Rústega
IBI Urbana
Vehicles
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
IBI Rústega
IBI Urbana
Vehicles
Abastament d’aigua
Clavegueram
Escombraries
IBI Rústega
Vehicles
Multes
SUBTOTAL

12,75
12,98
13,24
13,50
14,31
14,59
14,89
15,18
110,32
9,41
8,12
25,07
114,75
9,23
8,45
60,55
28,29
166,00
10,00
9,00
63,00
29,19
551,00
48,00
20,00
201,00
29,79
280,09
610,98
50,30
20,96
210,65
11,82
395,40
579,55
50,76
20,96
253,62
18,26
212,75
1.000,00
5.328,71
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c) Baixa de drets reconeguts en exercicis anterior per canvi de
titularitat del deutor.
Exercici
1998
2007
2008
2009
2010
2011
2011

Partida
113000
113000
113000
113000
113000
113000
112000

Denominació
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Rústega
SUBTOTAL

Baixa
996,58
140,92
34,83
469,25
3.846,58
3.765,79
62,17
9.316,12

d) Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors per altres
causes.
Exercici
1993
1994
1995
1997
2008
2010

2011

Partida
112000
113000
112000
113000
130000
130000
113000
115000
113000
115000
301000
302000
115000
750802

Denominació
IBI Rústega
IBI Urbana
IBI Rústega
IBI Urbana
IAE
IAE
IBI Urbana
Vehicles
IBI Urbana
Vehicles
Clavegueram
Escombraries
Vehicles
Subvenció Vials extinció
d’incendis
SUBTOTAL

Baixa
14,76
1.530,56
10,71
1.088,82
82,04
2.058,80
10.664,86
3,00
14.066,57
49,26
20,48
163,84
746,18
1.370,55
31.870,43

e) Baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors per error material
en les anotacions comptables
Exercici
2011

Partida
349005
349005
349000
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Denominació
Publicitat Radio mitjans de
comunicació
Publicitat Revista mitjans
comunicació
Altres ingressos mitjans de
comunicació

Baixa
84,36
26,20
109,03
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SUBTOTAL

219,59

Total baixes drets reconeguts exercicis tancats...... 48.318,99 €
*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN
EMERGÈNCIA NUCLEAR EN ZONA 1 DEL MUNICIPI DE FLIX
Atès que la darrera revisió del Pla d’Actuació Municipal en Emergència
Nuclear del municipi de Flix es va aprovar en sessió plenària de data 25 de
setembre de 2007.
Atès que s’ha procedit a actualitzar el vigent Pla d’Actuació Municipal en
Emergència Nuclear per tal de que s’ajusti a les novetats legislatives
aprovades durant els darrers anys.
Atès que procedeix sotmetre la seva aprovació al plenari de l’Ajuntament i
el seu enviament per a la seva posterior ratificació per part de la direcció
del PENTA.
Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- APROVAR el Pla d’Emergència Nuclear de la central nuclear
d’Ascó en zona 1 del municipi de Flix, que consta com annex a l’expedient.
Segon.- FACULTAR a l’Alcaldia per a la signatura dels documents
pertinents pel desplegament d’aquest acord.
Tercer.- REMETRE el present acord a la direcció del PENTA per a la seva
ratificació.
El Sr. Francesc Barbero explica que s’inclouen pocs canvis respecte a
l’anterior pla. Es tracta d’una adequació a la nova normativa sobre
protecció civil i s’introdueix algun petit canvi en matèria de rutes d’avís i
punts de reunió.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
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6.- DECLARACIÓ COM A OBRA D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE L’OBRA
D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DELS D’ARENYS PER PART DE
L’ANAV
Antecedents:
1.- Amb data 20 de gener de 2012 l’ANAV va sol·licitar autorització pel pas de
camions de 14 Tn pel tram de camí dels d’Arenys per tal de poder accedir a la
central hidroelèctrica per retirar contenidors de les algues.
2.- En data 24 de febrer de 2012 els Serveis Tècnics Municipals van emetre
informe en el que s’indicava la necessitat d’arranjar prèviament els desperfectes
ocasionats en el col·lector de sanejament i de regularitzar el paviment amb un
aglomerat adequat.
3.- En data 27 d’agost de 2012 es va concedir autorització a precari a l’ANAV pel
pas de camions a l’espera de que per la seva part es realitzessin les esmentades
obres.
4.- En data 21 de març de 2013 l’ANAV sol·licita la pertinent llicència d’obres i la
declaració d’especial interès públic de l’obra.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que es
podrà concedir una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de
foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
2.- Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Flix per a l’exercici 2013.
Atès que es considera que es dona el supòsit regulat en l’article 103.2.a) del RDL
2/2004, de 5 de març, en el sentit de considerar la realització de l’esmentada obra
com a d’especial interès municipal i que aquesta és competència del plenari, es
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR la declaració d’especial interès municipal de l’obra d’arranjament
d’un tram del camí dels d’Arenys a executar per part de l’ANAV, per concórrer
circumstàncies d’especial interès públic que així ho justifiquen.
2n.- ACORDAR la bonificació establerta en l’article 103.2.a) 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, corresponent al 95 % de la quota de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres.
3r.- TRASLLADAR aquest acord als interessats i als Serveis d’Intervenció de la
Corporació, als efectes oportuns.
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El Sr. Francesc Barbero explica que el present acord deriva de la petició
que va realitzar l’ANAV per a fer passar camions de gran tonatge per a la
retirada d’algues. A canvi la Corporació va sol·licitar que es reparés el ferm
del camí. Al tractar-se d’una obra privada que afecta a un camí públic s’ha
considerat oportú bonificar l’actuació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I L’EMPRESA
FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ
DEL BAR-RESTAURANT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL
Antecedents:
Atès que l’Ajuntament de Flix és propietari de l’espai destinat a barrestaurant del poliesportiu municipal i del quiosc de les piscines
municipals, que ostenten la categoria de béns de naturalesa patrimonial.
Atès que els Estatuts de l’empresa “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM”, estableixen en el seu article 2n, que regula
l’objecte de la societat esmenta al seu apartat k): “Gestionar les rendes
que s’obtinguin per l’explotació dels equipaments i serveis públics quina
gestió li siguin encarregats.”
Atesa la voluntat d’ambdues parts per a establir el present conveni de
col·laboració amb l’objectiu d’agilitzar la gestió de l’espai destinat a barrestaurant del poliesportiu municipal, així com del quiosc de les piscines
municipals.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 249.2 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, i
l’article 188.2.d) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que els serveis
públics locals poden gestionar-se directament, mitjançant societat
mercantil amb capital social íntegrament públic, com es el cas de la
societat, “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM”.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la
següent,
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PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i
l’empresa FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, d’encàrrec de
la gestió del bar-restaurant del poliesportiu municipal, que figura com
annex al present acord.
SEGON.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament per a la
signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- Traslladar aquest acord a FLIX
ECONÒMIQUES, SAM, als efectes oportuns.

GESTIÓ

D’INICIATIVES

El Sr. Alcalde explica que el present acord respon a la voluntat de traure
de nou a concurs el bar-restaurant del poliesportiu municipal. El pas previ
és traspassar a GIE la gestió de la concessió, per tal de que, tot i
respectant els principis de lliure concurrència i igualtat, s’agilitzi el
procediment.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I L’EMPRESA FLIX, GESTIÓ
D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES,
SOCIETAT
ANÒNIMA
MUNICIPAL,
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL
A la vila de Flix, a ....................................
INTERVENEN
D’una banda, l’Ajuntament de Flix, i en el seu nom i representació, l’Illm.
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, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SOCIETAT
ANÒNIMA MUNICIPAL, domiciliada a Flix, al carrer Tallers, 2, amb NIF:
A43832617, i en el seu nom i representació, el Sr. Francesc Barbero Escrivà,
Conseller Delegat de l’esmentada empresa, i de qui s’omet el detall de les seves
circumstàncies personals per actuar en raó del seu càrrec.
Intervé en la seva qualitat de fedatari públic el Secretari interventor 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.
Els compareixents, es reconeixent mútuament plena capacitat per aquest
acte, i pel present
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MANIFESTEN
I. L’Ajuntament de Flix és propietari de l’espai destinat a bar-restaurant del
poliesportiu municipal i del quiosc de les piscines municipals, que ostenten la
categoria de béns de naturalesa patrimonial.
II. Tradicionalment el bar-restaurant del poliesportiu municipal ha estat
gestionat de forma directa per l’Ajuntament de Flix. Durant els darrers anys l’espai
ha estat objecte de concessió demanial, que actualment es troba vacant.
III. L’Ajuntament de Flix disposa d’una societat mercantil de capital
íntegrament municipal, “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM”,
l’acord de constitució de la qual fou adoptat amb caràcter definitiu, pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2006, essent publicats els
estatuts de la mateixa en el BOPT núm.: 93, de 26 d’abril de 2006 i en el DOGC
núm.: 4622, de 27 d’abril de 2006.
IV. Amb data 22 de juny de 2006, es va constituir formalment, davant el Sr.
José-Pablo Iracheta Undangoita, Notari de l’Illustre Collegi de Catalunya,
l’esmentada societat, “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM”.
L’esmentada escriptura fou inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Tom
2285, foli 66, full T-35754.
V. Els Estatuts de l’empresa “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM”, estableixen en el seu article 2n, que regula l’objecte de la
societat, al seu apartat k): “Gestionar les rendes que s’obtinguin per l’explotació
dels equipaments i serveis públics quina gestió li siguin encarregats.”
VI. L’article 249.2 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, i l’article
188.2.d) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que els serveis públics locals poden
gestionar-se directament, mitjançant societat mercantil amb capital social
íntegrament públic, com es el cas de la societat, “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM”.
VII. És voluntat d’ambdues parts establir el present conveni de
collaboració amb l’objectiu d’agilitzar la gestió de l’espai destinat a bar-restaurant
del poliesportiu municipal, d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Primera.- La Societat municipal: “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES,
SAM”, gestionarà el bar-restaurant del poliesportiu municipal, així com el quiosc
corresponent a les piscines, de propietat municipal.
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En annex al present conveni es detalla l’inventari de béns mobles que s’inclouen en
el bar-restaurant, i la seva valoració econòmica.
Segona.- La Societat municipal: “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES,
SAM” s’encarregarà, en concret, de gestionar la concessió demanial del barrestaurant del poliesportiu municipal i del quiosc de les piscines. A tal efecte haurà
de convocar un concurs públic, en que es respectin els principis de publicitat, igualtat i
concurrència, per procedir a la selecció de l’adjudicatari de la concessió; haurà de cobrar
l’import dels cànons que hagi de satisfer el concessionari; i qualsevol altra tasca que derivi
de la concessió demanial de l’espai.
Tercera.- Per a la millor gestió del bar-restaurant, es delega en la Societat,
l’aprovació de quants reglaments, disposicions de caràcter general, models de contractes,
etc., siguin necessaris per a l’efectivitat de la mateixa, que en qualsevol cas hauran de
respectar les disposicions legals que siguin directament aplicables
També es delega en la Societat la competència per a fixar el cànon que s’hagi de
satisfer per la concessió dels espais.
Quarta.- L’Ajuntament de Flix podrà supervisar les activitats que en virtut d’aquest
conveni porti a terme “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM”, i en
conseqüència donar les directrius i formular les esmenes que consideri oportunes, respecte
a la prestació del serveis que en aplicació del present conveni porti a terme l’esmentada
societat.
Cinquena.- La societat assumeix les següents obligacions:
a) A donar compte anualment, dins el primer trimestre de l’exercici posterior, del
funcionament de la concessió dels espais sobre els quals recau la cessió de la gestió.
b) A acceptar la supervisió i inspecció de l’Ajuntament de Flix en qualsevol moment
que ho estimi oportú.
Sisena.- Aquest conveni tindrà una durada de tres anys, prorrogant-se per
anualitats successives, si qualsevol de les parts no el denuncia amb dos mesos d’antelació
al seu venciment com a mínim.
Setena.- L’Ajuntament de Flix podrà donar per resolt el present conveni si
considera que la prestació del servei pactat no s’adapta a les previsions de la Corporació
Local, i sempre que l’interès públic així ho aconselli, previ requeriment a l’efecte presentat a
“FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM”, amb dos mesos d’anticipació a la
data de resolució del conveni.
Vuitena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts a la
jurisdicció contenciós administrativa per a qualsevol qüestió que pugui sorgir en la seva
aplicació i compliment.
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I en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, signen el present
conveni de collaboració, en la data i lloc assenyalats a l’encapçalament, en
triplicat exemplar i a un sòl efecte, davant meu, el Secretari de l’Ajuntament de
Flix, que ho certifico.
*************************************************
8.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS
D’INFANTS PER AL CURS 2011-2012
Atès que per Resolució de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya de data 18 de febrer de 2013 s’atorga a l’Ajuntament de Flix
una subvenció per import de 37.700,00 euros per al funcionament de la
llar d’infants, corresponent al curs 2011-2012.
Atès que d’acord amb el que disposa la mateixa resolució, per al pagament
de la subvenció caldrà aportar, entre d’altra documentació, l’acord del Ple
de la corporació pel qual s’accepta la subvenció.
Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Conselleria
d’Ensenyament a l’Ajuntament de Flix per al funcionament de la llar
d’infants corresponent al curs 2011-2012, amb un import de 37.700,00
euros.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al Servei de Règim Econòmic i
Administratiu de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics
als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde afegeix que l’import de la subvenció prové de la quantitat de
1.300 euros per alumne. L’import de la subvenció és cada vegada més
reduïda, fet que ocasiona que l’aportació municipal hagi de ser més
elevada.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
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9.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A LES CORPORACIONS LOCALS PER AL SOSTENIMENT DEL
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA SEVA TITULARITAT, PER
AL CURS 2011-2012
Atès que per Resolució de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya de data 8 de març de 2013 s’atorga a l’Ajuntament de Flix
una subvenció per import de 18.860,00 euros per al sosteniment del
funcionament de l’escola de música, corresponent al curs 2011-2012.
Atès que d’acord amb el que disposa la mateixa resolució, per al pagament
de la subvenció caldrà aportar, entre d’altra documentació, l’acord del Ple
de la corporació pel qual s’accepta la subvenció.
Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Conselleria
d’Ensenyament a l’Ajuntament de Flix per al sosteniment del
funcionament de l’escola de música corresponent al curs 2011-2012, amb
un import de 18.860,00 euros.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al Servei de Règim Econòmic i
Administratiu de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics
als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que la situació és molt semblant al cas de la llar
d’infants, amb una baixada molt forta de la subvenció. Sortosament per
les quotes que s’abonen i el número d’alumnes les xifres no són
preocupants com ho poden ser les de la llar d’infants.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
10.- MOCIÓ EN SUPORT ALS CORRESPONSALS DE CATALUNYA RÀDIO I TV3
I DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
CATALANS
La direcció del Consell de Govern de la CCMA ha pres la decisió unilateral
de prescindir, a partir de l'1 de maig, dels serveis de la xarxa de
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

corresponsals territorials de Catalunya Ràdio. Una mesura que suposarà
acabar definitivament amb un model d’èxit. Un model que ha permès
donar veu als territoris indistintament de la seva influència, població o del
seu color polític.
Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de
cobertura nacional que dia rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels
mitjans locals i informaven dels fets importants de cada territori. En
definitiva, creiem que se suprimirà un dels trets diferencials de la ràdio i
televisió de Catalunya.
No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes 'freelance', que
han treballat amb esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots
els temes i informacions que preocupaven i afectaven més directament la
ciutadania de les nostres comarques i ciutats.
Pensem que aquesta decisió és la punta de l'iceberg d'un procés que
portarà a la reducció i a la mínima expressió la radio i televisió pública
catalana. És paradoxal que el Govern proclami la necessitat que Catalunya
construeixi estructures d'estat i prescindeixi d'una de les principals: la
ràdio pública.
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la
corporació, uns 125.000 euros anuals. El pressupost per mantenir un
model plural de mitjans públics s'ha reduït dràsticament mentre el 2012 la
Generalitat va augmentar les subvencions a grups de comunicació privats
passant dels 6 als 9,4 milions d'euros.
Per tots aquests motius, es proposa al ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Reconèixer que l’oferta que dóna els mitjans de comunicació
públics catalans, com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) i l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha tingut i té un paper
fonamental en la cohesió social i nacional del nostre país, en promoure
l’ús social del català, en donar a conèixer la nostra cultura i història, i en
donar cobertura informativa a tot el territori català.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya garantir el
pressupost suficient que permeti mantenir el sistema de mitjans de
comunicació públics catalans, així com el model actual i el lideratge de les
audiències.
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Tercer.- Instar la direcció de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya a
replantejar la decisió de prescindir, a partir de l’1 de maig, de la vintena
de corresponsals desplegats per tot Catalunya i a seguir mantenint un
model que per la seva presència permanent arreu del territori i la seva
capacitat d’arribar amb immediatesa a qualsevol notícia, han convertit
Catalunya Ràdio i TV3, durant 30 anys, en les emissores de ràdio i televisió
de referència en la informació territorial del nostre país.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Direcció de Catalunya Ràdio, a la
Direcció de Televisió de Catalunya, a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de
Catalunya i al Parlament de Catalunya.
El Sr. Alcalde explica que a la present moció cal afegir l’afectació que té la
mateixa a Flix, donat que hi tenim una professional, la Sra. Vera Talarn,
que treballa com a corresponsal de Catalunya Ràdio a la zona. Amb la
situació que es planteja el seguiment que s’ha fet de l’ERO d’Ercros no
hagués estat possible, ja que Flix seria molt menys visible des dels mitjans.
Aprofita per a felicitar a la Sra. Talarn pel seu temps de dedicació durant
els darrers esdeveniments que han afectat al municipi, tot i la delicada
situació que es desconeixia.
El Sr. Sergi Fernández intervé per a manifestar que entenen que la
comarca ha de disposar de professionals específics per informar d’allò que
succeeix a la comarca. Trenquen una llança a favor dels companys
informadors i donen el seu total suport a la corresponsal Vera Talarn.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
11.- 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:
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-Aprovació de la moció en contra de l’Avantprojecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local presentat pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR, I, PER TANT, AMB EL QUÒRUM D’ADOPCIÓ
D’ACORDS A QUÈ FAN REFERÈNCIA 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, L’APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA, I
L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PREESTABLERT.
11.1.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN CONTRA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PRESENTAT
PEL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions
Públiques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi
econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya
reunida a Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text
aprovat constata que aquest avantprojecte suposa un envaïment de les
competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització
territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
(article 160), suposa també una laminació del principi d’autonomia local
que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i
tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la
Carta Municipal de Barcelona.
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un
suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten greument
l’autonomia local i atempten contra l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén
una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i els
seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que pot
generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels serveis
en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es
pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la
intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial
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de les nostres comarques. Aquesta proposta desconeix la realitat del món
local en general i del català, en particular. Cal recordar que les
Administracions Locals suposen el 13% de la despesa pública global i
representen només el 4’1% del deute públic.
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia
administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la
despesa pública global i el 65’9% del deute públic mentre que les CCAA
tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i serveis
socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic
global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de
l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector
públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la
principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma
important de la seva pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un
finançament que s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci
possible la prestació dels serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol
tipus de reforma de l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei
de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers
trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera
a la ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui realment
perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus
drets a l’accés als serveis públics locals per què difícilment una corporació
supralocal podrà substituir el coneixement de la problemàtica municipal i
la sensibilitat d'un ajuntament.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals
a elegir els seus representants i que aquests compleixin el mandat de
dirigir i administrar els seus municipis. Cal garantir drets socials i també
regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local que
dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals.
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de
l'Estat de diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que
nega als municipis l'autonomia política i suficiència financera
irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi
és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i
indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix
el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els
ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix
més bé la realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades
en últim lloc, i la que més ràpidament respon als requeriments de la
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ciutadania amb més eficiència i eficàcia. Els municipis són una peça bàsica
pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de vida del
ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la
transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i
regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que
tenen vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament
pels seus conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes
locals compaginen la seva activitat professional amb la dedicació als seus
veïns sense rebre compensació econòmica. Els electes locals, especialment
en el cas dels petits municipis són la garantia de la seva pervivència i
continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves comunitats locals.
Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i pobles
no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i
territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les inversions són
més eficients i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de
recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar
competències dels ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de
decisió política i execució del servei del ciutadà, o de fer dependre els
interventors de l’administració central de l’estat, expressa els objectius de
recentralització, control i limitació de l’autonomia local que vol executar
el Govern de l’Estat.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.- Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una
simple actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta
d'una autèntica involució del règim local, que tindrà conseqüències socials
en forma de majors desigualtats, i un deteriorament i tancament de
serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes.
Tercer.- Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte
institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals.
Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha de fer amb un consens
ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils.
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Quart.- Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics,
afirmem que ja és hora de promoure una reforma de l'Administració local
en l'àmbit competencial, però també d'un marc de finançament just i
suficient, i fer-ho amb rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat
municipal i amb visió de futur.
Cinquè.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de
la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local,
aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió
competencial recentralitzadora.
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al
Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
12.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
1) El compte de resistència creat per recaptar fons per les despeses
ocasionades per l’ERO d’Ercros conta a la data d’avui amb uns
ingressos de 17.964,22 euros front als 19.812,33 euros que s’han
generat de despesa. El compte continua obert i està convençut de
que el suport de la gent de Flix permetrà sufragar les despeses.
L’èxit del compte de resistència és una manifestació més del suport
i un motiu d’orgull.
2) S’ha decidit reduir en un dia les festes majors. Els efectes de l’ERO,
més enllà d’afectar directament a molts veïns, també afecta a
l’Ajuntament. En aquest moment ha d’imperar la responsabilitat i
prioritzar despeses per tal de no afectar als serveis bàsics, la
plantilla de personal, etc. Destaca que actualment l’Ajuntament no
té problemes econòmics però el nou escenari sorgit pels fets de les
darreres setmanes requereix determinar prioritats. Estan segurs
que rebran crítiques per aquesta decisió però pensen que estan
fent el correcte. No es tracta d’una decisió definitiva. A les festes
majors s’han produït molts canvis al llarg dels anys. Simplement es
tracta d’adoptar solucions concretes davant de noves
circumstàncies.
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*************************************************
13.- PRECS I PREGUNTES
No s’hi formulen.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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