AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 11/2013 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 5 DE NOVEMBRE 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:
Ordre
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
11/2013
5 DE NOVEMBRE DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 103/2013, de 30 d’octubre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
20:25 hores
20:45 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

del dia
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial.
Aprovació provisional de la modificació de crèdit núm.: 2/2013 en la
modalitat de crèdits extraordinaris a finançar amb nous ingressos i
de transferències de crèdit entre aplicacions.
Aprovació de la pròrroga de suspensió de llicències urbanístiques
per la tramitació de la modificació del Pla General d’Urbanisme de
Flix en matèria d’usos.
Aprovació de la moció per l’aturada definitiva i desmantellament
del projecte Castor.
Assumptes sobrevinguts.
Informes diversos.
Precs i preguntes.
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Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 26 de setembre de 2013
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, de conformitat amb
l’establert en l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de novembre).
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1.-RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 98/2013, de 23/09/13, al
104/2013 de 30/10/13:
Decret
98/13
99/13
100/13
101/13
102/13
103/13
104/13

Data
23/09/13
23/09/13
30/09/13
11/10/13
28/10/13
30/10/13
30/10/13

Referència
Caducitat d’inscripcions padronals
Baixa d’inscripció indeguda al padró d’habitants
Convocatòria Junta de Govern de 3 d'octubre de 2013
Convocatòria Junta de Govern de 15 d'octubre de 2013
Convocatòria Junta de Govern dia 29 d'octubre de 2013
Convocatòria ple ordinari 5 novembre
Inici d’expedient de modificació de crèdit 2-2013

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2013 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
Antecedents:
1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari, cal
tramitar l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplements de
crèdit.
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2.- Aquests suplement de partides per una part, es pot fer, mitjançant el
romanent de tresoreria i els majors ingressos produïts sobre els inicialment
previstos en el pressupost vigent, i, mitjançant baixa d’altres partides de despesa.
3.- Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretaria-Intervenció de la
Corporació.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix,
corresponents a l’exercici econòmic de 2013.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, es proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2013, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: suplement de crèdit, finançat per nous
ingressos del pressupost i baixes d’altres partides del pressupost, el resum del
qual s’incorpora com annex al present acord.
2n.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes
de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant el tauler d’edictes de la
Corporació i anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
3r.- FER constar que si durant el termini d’exposició pública no es
presenten reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
El regidor d’Hisenda, el Sr. Delfí Castellví, explica el contingut de la
modificació de crèdit.
El Sr. Alcalde, per la seva banda, assenyala que ens hem de felicitar per
què simplement modificant partides es puguin quadrar els comptes sense
fer ús del romanent de tresoreria. Aquesta felicitació la fa extensiva a
tècnics, serveis jurídics i d’intervenció, a tots els regidors i, especialment,
al regidor d’Hisenda, per la seva dedicació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 2/2013. Pressupost Ajuntament 2013
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Despeses que cal finançar:

1/ Suplements de crèdit:
APLICACIÓ
155.2100003
155.6090002
161.2130003
161.2250100
165.2100006
171.2100004
172.2100002
172.2270006
241.1310003
321.2120002
325.2220003
325.2260102
338.2260902
339.2260903
342.2130001
442.2130004
920.2120001
920.2260107
920.2260302
920.2260400
920.2270101

DENOMINACIÓ
Reparació i manteniment de carrers
Vorera continental
Xarxa clavegueram
Cànon de l’aigua
Enllumenat Públic
Parcs, jardins i zones de lleure
Pla Gestió Reserva Natural de Sebes
Control d’animals i plagues
Pla d’ocupació local
Escoles
Telèfon Escola de Música
Despeses diverses Escola de Música
Festes Majors
Joventut
Maquinària instal·lacions piscines
Barca
Edifici Ajuntament
Despeses diverses
Publicacions oficials
Assessorament jurídic i tècnic
Seguretat edificis municipals
TOTAL

IMPORT
6.000,00
5.200,00
20.000,00
2.374,74
3.000,00
2.000,00
26.383,50
200,00
3.500,00
4.000,00
500,00
300,00
3.500,00
1.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
94.458,24

Finançament que es proposa:
1/ Majors i nous ingressos efectivament recaptats:
APLICACIÓ
304000
450810

DENOMINACIÓ
Cànon de l’aigua
Subvenció Medi Ambient Sebes
TOTAL

IMPORT
2.374,74
26.383,50
28.758,24

2 / Baixes dels crèdits de partides de despeses:
APLICACIÓ
011.3100000
132.1210002
132.2210400
134.2140001
151.6400001

DENOMINACIÓ
Interessos préstecs
Retribucions complementàries guàrdies
Vestuari guàrdies municipals
Vehicles protecció civil
Projectes i direccions
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155.6110012
161.2130002
162.2270000
168.2210306
211.1600000
321.1300001
321.2210307
325.2260103
341.2260906
912.2300000
920.1310000
920.2260106

Claveguera c/Gombau
Xarxa abastament aigua potable
Recollida escombraries
Combustible calefaccio St. Jordi
Seguretat Social
Personal Escola Bressol
Combustible calefacció Escola Bressol
Intercanvis i activitats Escola de
Música
Esdeveniments esportius
Dietes càrrecs electes
Personal laboral temporal
Quotes associacions
TOTAL

3.400,00
3.000,00
10.000,00
3.000,00
15.300,00
4.000,00
1.000,00
300,00
1.200,00
1.000,00
7.000,00
500,00
65.700,00

RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
CAPITOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL
DESPESES
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

INICIAL

MODIFICACIONS
1.492.600,00
59.000,00
900.165,00
1.585.610,00
40.101,00
0,00
438.000,00
179.568,95
0,00
4.695.044,95

INICIAL
1.706.297,00
1.796.703,99
33.200,00
149.251,01
790.592,95
0,00
0,00
219.000,00
4.695.044,95

AUGMENTS
3.500,00
85.758,24
0,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
94.458,24

0,00
0,00
2.374,74
26.383,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.758,24

DEFINITIU
1.492.600,00
59.000,00
902.539,74
1.611.993,50
40.101,00
0,00
438.000,00
179.568,95
0,00
4.723.803,19

DISMINUCIONS
30.300,00
23.000,00
4.000,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
65.700,00

DEFINITIU
1.679.497,00
1.859.462,23
29.200,00
149.251,01
787.392,95
0,00
0,00
219.000,00
4.723.803,19

*************************************************
4.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
URBANISTIQUES PER LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN MATÈRIA D’USOS
Atès que en data 25 de setembre de 2012, mitjançant Provisió d’Alcaldia,
es va acordar la iniciació del procediment de modificació del Pla General
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d’Ordenació Urbana de Flix i es va encarregar l’elaboració i redacció del
projecte de modificació als Serveis Tècnics Municipals.
Atès que en novembre de 2012, es va rebre el Projecte de modificació del
Pla General d’Ordenació Urbana de Flix.
Atès que en sessió plenària ordinària de data 12 de desembre de 2012 es
va acordar l’aprovació inicial del projecte de modificació i la suspensió per
l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves
determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent
amb una durada d’un any.
Vist que en la sessió plenària ordinària de data 4 de juny de 2013 es va
aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General i es va
remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre per a la seva aprovació definitiva.
Atès que en data d’avui la tramitació de la modificació encara no ha
conclòs i no hi ha previsió de que finalitzi a curt termini i fent ús de les
facultats previstes als articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, es presenta al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Prorrogar la suspensió per l’atorgament d’aprovacions,
autoritzacions i llicències urbanístiques per aquelles àrees del territori
objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin una
modificació del règim urbanístic vigent per un període d’un any.

Segon. Donar publicitat al present acord mitjançant anunci a inserir en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER L’ATURADA
DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE CASTOR.
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EL 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte
Castor format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la
costa del delta de l’Ebre, 20 quilòmetres mar endins davant de la costa del
Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que aprofita un jaciment petrolífer
esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres,
22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una
planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs (8
km), però físicament més propera als nuclis de població catalans
d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km).
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les
poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de
les Terres de l’Ebre i també d’un forta oposició social encapçalada per la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des d’aquesta Plataforma i
des de l’Ajuntament d’Alcanar, entre d’altres, s’han presentat diverses
denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de
Catalunya i al Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre
els dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el projecte. Però en
totes les respostes s’assegurava que es complien els requisits i la
normativa vigent.
Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels
sectors de l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a
projecte necessari i prioritari per ser el reservori subterrani de gas més
gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en funcionament ha estat la
injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou petrolífer
que ara està ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar
segons les demandes del mercat interior. De fet, s’esperava que pogués
atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un
període aproximat de 50 dies.
Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha
d’injectar el gas matalàs, volum mínim de gas natural que ha de trobar-se
en un emmagatzematge subterrani perquè es pugui extreure el gas útil a la
pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013.
Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya
informava que des de feia una setmana havia detectat un increment
notable de l’activitat sísmica davant de la costa del Delta, a uns 20
quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala
de Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de
sismes la magnitud dels quals ha arribat a 4,2 graus en l'escala de Richter,
el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre el Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del
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magatzem de gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional
informació detallada sobre els moviments sísmics.
La Plataforma del Sénia ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin
aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en
el recurs d’alçada que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la
Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, en què recordava la necessitat
d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del projecte un estudi
sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina.
També l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de 2007, havia alertat
l’empresa promotora de la conveniència de controlar oportunament els
canvis sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al dipòsit; i
demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres necessaris
abans, durant i després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser
aprovada la Declaració d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009,
que no incloïa un apartat per avaluar els riscos sísmics associats al
projecte, va reclamar que el projecte obtingués una valoració de l’Institut
Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels
constants sismes originats per la injecció de gas matalàs al magatzem de
gas submarí Castor; i de la manca de transparència i informació tant de
l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola envers la ciutadania
i les institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les
administrativament afectades.
Vistes les mocions aprovades per part d’altres administracions, entre les
que es troben nombrosos ajuntaments de les províncies de Tarragona i
Castelló, la Diputació de Castelló i les Corts Valencianes, amb el vot
unànime de tots els seus membres.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del
magatzem de gas submarí Castor, i el seu posterior desmantellament,
perquè la seva posada en funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat
que no es tornin a reproduir sismes d’igual magnitud o superior.
SEGON. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i
defensa dels municipis catalans afectats, utilitzant els instruments polítics
i jurídics que escaiguin davant les institucions espanyoles i europees.
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TERCER. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern
espanyol que considerin part afectada els municipis catalans afectats pel
sisme i els ofereixin la màxima informació i transparència sobre tots els
efectes que provoca i pot provocar diàriament l’activitat del magatzem de
gas Castor.
QUART. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de
Catalunya, al Ministre d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres
del Sénia, al comissari de Medi Ambient de la Unió europea.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut.
*************************************************
7.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa:
1) De forma imminent s’iniciarà el tercer Pla d’Ocupació
per aquest any. Es buscarà que siguin dos persones
anteriorment beneficiades. Per tal de no esgotar la
processos selectius s’aprofitarà el procés del maig i
puntuació se seleccionaran els següents en la llista.

de l’Ajuntament
diferents a les
gent amb nous
per l’ordre de

En total s’han contractat enguany set persones directament per
l’Ajuntament amb càrrec a la partida de 23.500 euros del pressupost, i
altres tres via subvenció llei de barris de la Generalitat.
2) La revista local la Veu de Flix passarà a estar impresa en color a partir
del número de desembre. Aquesta millora no implicarà cap tipus
d’encariment ni per l’Ajuntament ni pels ciutadans.
*************************************************
8.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
*************************************************
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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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