AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 3/2014 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2014
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:

Secretària-Interventora
accidental:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
3/2014
20 DE MARÇ DE 2014
Decret d’Alcaldia núm.: 28/2014, de 17 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
20:10 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
Sra. Margarita Llauradó Aribau

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Acord en relació a la delegació al Consell Comarcal del servei de recollida
i tractament de residus
4. Aprovació de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per l’energia.
5. Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2015-2017.
6. Acord de nomenament del representant de l’Ajuntament de Flix al
Consell Territorial de Redessa.
7. Aprovació de la moció en defensa de la gestió sostenible dels recursos
hídrics de la Conca de l’Ebre i el Delta.
8. Assumptes sobrevinguts.
9. Informes diversos.
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10. 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a aprovació la següent acta de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 26 de febrer de 2014
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. 23/2014, de 25 de febrer, al 28/2014
de 17 de març:
Decret
23/14
24/14
25/14
26/14
27/14
28/14

Data
25/02/14
25/02/14
28/02/14
03/03/14
04/03/14
17/03/14

Referència
Aprovació de la liquidació del pressupost de 2013
Convocatòria Junta de Govern del dia 25 de febrer
Aprovació convocatòria plans d’ocupació local
Contractacions dins dels plans d’ocupació local
Convocatòria Junta de Govern del dia 6 de març
Convocatòria ple ordinari de 20 de març

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2.- DECRET D’ALCALDIA NÚM. 023/2014: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2013
ANTECEDENTS
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1. Elaborada la liquidació del Pressupost de l’exercici 2013 de l’Ajuntament,
s’obté, a 31 de desembre de 2013, 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:

4.515.476,00
208.327,19
4.723.803,19
0,00
4.112.962,17
4.112.962,17
3.669.552,64
3.669.552,64
443.409,53

1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a
l’inici de l’exercici.
546.251,73
Baixes:
0,00
Pagaments realitzats:
528.463,33
Obligacions reconegudes pendents de pagament al
final de l’exercici.
17.788,40
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT:

461.197,93

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:

4.515.476,00
208.327,19
4.723.803,19
4.342.089,99
197.736,72
0,00
4.144.353,27
3.272.954,63
871.398,64

2.2 Exercicis tancats:
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Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici.
Rectificacions
Baixes:
Recaptació
Drets pendent de cobrament al
final de l’exercici.
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:

1.217.942,89
0,00
48.464,41
744.334,12
425.144,36
1.296.543,00

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

4.144.353,27

Obligacions reconegudes netes (-)

4.112.962,17

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
Desviacions de finançament positiu de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

31.391,10
179.568,95
0,00
0,00
210.960,05

4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a la quantitat de 610.841,02 €, els quals
no s’incorporaran al nou pressupost.
5. Romanent de tresoreria:
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
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(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

17.788,40
393.985,73

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)

0,00
607.697,10
119.413,74
0,00
488.283,36

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, així com la Regla 83.1 de l’Ordre 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 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 119.413,74 €. 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.
Els percentatges que s’han aplicat són els següents:
Exercici 2012: 40 %
Exercici 2011: 50 %
Exercici 2010: 80 %
Exercici 2009 i anteriors: 100 %
4. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de
finançament de 23.581,92 euros.
5. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb la regla de la
despesa per import de 456.557,59 euros, atès que límit de la regla de la despesa
establert a partir de la liquidació de l’exercici 2012 era de 4.055.442,23 euros i la
despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2013 ha estat de
3.598.884,64 euros.
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6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes de
14,82 %, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits
establerts per a l’endeutament, a la normativa establerta.
7. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit per import de
23.581,92 € aquest es destinarà, de conformitat al nou article 32 de la LOEPSF,
modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic, a reduir endeutament net en la quantitat de
23.581,92 €, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a
l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute.
8. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes 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 seves 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, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament
el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

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.
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L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un
pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general
del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost
posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en
compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles
especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. 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.
7. 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 de l’exercici 2013, que figura a la part
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i
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al que estableix 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.
Flix, 25 de febrer de 2014
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- ACORD EN RELACIÓ A LA DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en sessió plenària de data 30 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Flix
va aprovar la revocació de la seva delegació en el Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre de les competències de recollida d’escombraries en el municipi.
Atès que aquesta revocació fixava com a data per a fer-se efectiva el dia 1 de juliol
de 2014 i emplaçava a negociar amb els responsables del Consorci per la Gestió de
Residus Municipals de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta per tal d’avaluar la
possibilitat de seguir vinculats a aquest servei mancomunat.
Atès que després de diverses trobades amb el Consorci i exposats tots els punts
que van empènyer a la presa de l’acord esmentat, creiem prou avançats els
compromisos adquirits per part del mateix respecte les demandes establertes per
l’Ajuntament de Flix.
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SUSPENDRE la revocació efectuada en data 30 de desembre de 2013 fins
al 31 de desembre de 2014.
Segon.- SUPEDITAR aquesta suspensió a que per part del Consorci de Residus es
compleixin els compromisos següents:
1. Procedir a la renovació de tots els contenidors del municipi per uns del
sistema conegut com a EASY abans de finalitzar el mes d’octubre
d’enguany.
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2. Portar a terme regularment campanyes de conscienciació ciutadana sobre
la recollida selectiva, la primera de les quals s’executarà aquesta
primavera.
3. Plantejar les necessitats per adequar i millorar la deixalleria de Flix.
4. Articular mecanismes de participació i control suficients com per a què
l’Ajuntament de Flix pugui incidir en el govern i fiscalització del Consorci.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i a la
Junta de Govern del Consorci per la Gestió de Residus Municipals de la Ribera
d’Ebre, Priorat i Terra Alta.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER UNA ENERGIA
SOSTENIBLE LOCAL
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després
d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania.
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Flix té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
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Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Flix fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en
més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de
les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Flix es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la
Diputació de Tarragona, Coordinadora Territorial del Pacte d’Alcaldes a la
demarcació de Tarragona.
Tercer.- L’Ajuntament de Flix es compromet també a elaborar un informe biennal
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia,
a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar, si
s’escau, en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a
Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la
Unió Europea, a l'Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la Diputació de
Tarragona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la
província que s’hi adhereixin.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2015-2017
ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del Pla pressupostari a
mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del
deute públic i la regla de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
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L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini
en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb
els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. El Pla
pressupostari a mig termini tindrà un període mínim de 3 anys i contindrà,
entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les
respectives administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses
tenint en compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades
projeccions d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de
març el Pla pressupostari, termini que ha estat ampliat fins el 31 de març de 2014
per comunicació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i el
pressupost aprovat de l’exercici 2014, elaborant una previsió per als exercicis
2015, 2016 i 2017, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les
hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest pla pressupostari alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (2015, 2016 i 2017), per aplicació de l’art. 29 de la Llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el detall del
qual figura a l’annex al present acord.
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Segon.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el Pla pressupostari a mig
termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix
l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX

Ingressos / Despeses
Ingressos
Corrents (cap. 1 a 5)
Capital (cap.6 i 7)
Financers (cap. 8 i 9)
Despeses
Corrents (cap. 1 a 4)
Capital (cap.6 i 7)
Financers (cap. 8 i 9)
Saldo operacions no
financeres
Ajustos per al càlcul de
cap. o nec. de
finançament SEC 95
Capacitat o necessitat
de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ratio Deute
viu/Ingressos corrents

Any 2014
4.503.685,00
4.365.400,00
138.285,00
0,00
4.389.057,00
3.563.748,00
628.309,00
197.000,00

Taxa de
variació
2015/2014
-3,52%
-0,46%
-100,00%
0,00%
-4,53%
-0,62%
-22,33%
-18,51%

Any 2015
4.345.312,00
4.345.312,00
0,00
0,00
4.190.283,00
3.541.748,00
488.000,00
160.535,00

Taxa de
variació
2016/2015
7,69%
2,99%
0,00%
0,00%
5,85%
-0,03%
53,69%
-9,84%

Any 2016
4.679.540,85
4.475.312,00
204.228,85
0,00
4.435.480,00
3.540.748,00
750.000,00
144.732,00

Taxa de
variació
2017/2016
-15,05%
-11,17%
-100,00%
0,00%
-15,12%
-0,11%
-80,00%
-46,18%

Any 2017
3.975.312,00
3.975.312,00
0,00
0,00
3.764.648,00
3.536.748,00
150.000,00
77.900,00

311.628,00

315.564,00

388.792,85

288.564,00

-122.858,15

-125.596,40

-135.382,89

-139.717,81

188.769,85

189.967,60

253.409,96

148.846,19

567.258,50
150.000,00
417.258,50

256.723,50
0,00
256.723,50

311.991,26
200.000,00
111.991,26

34.091,26
0,00
34.091,26

12,99%

5,91%

6,97%

0,86%

*************************************************
6.- ACORD DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE FLIX AL
CONSELL TERRITORIAL DE REDESSA
Atès que el consell d’administració de REDESSA, en sessió de data 11 novembre
de 2013, va acordar la constitució – com a òrgan depenent i consultiu del mateix –
del Consell Territorial de REDESSA, el qual ja ha mantingut una primera reunió
informal, en data 23 de maig de 2013, prèvia a la seva constitució.
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Vist el Reglament de funcionament de l’esmentat organisme, que va ser aprovat
en la mateixa reunió del consell d’administració de REDESSA.
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Reus que, d’acord amb les previsions
d’aquest reglament demana que l’Ajuntament de Flix nomeni un representant en
el Consell Territorial de REDESSA.
Atès que Correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament dels representants de
la Corporació en els òrgans col·legiats .
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r. NOMENAR el regidor Francesc Barbero Escrivà representant de l’Ajuntament
de Flix al Consell Territorial de Redessa.
2n.- COMUNICAR el present acord al Consell Territorial de REDESSA als efectes
que siguin oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS
RECURSOS HÍDRICS DE LA CONCA DE L’EBRE I EL DELTA
El passat 28 de febrer, el Consell de Ministres espanyol aprovava el Reial Decret
129/2014, pel qual s’aprovava el nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, una
aprovació feta amb un retard considerable si es té present que la Directiva
2000/60/ CE Marc de l’Aigua determinava que el Govern espanyol havia de tenir
aprovats els seus 25 plans de conca hidrològica abans del 22 de desembre de
2009. En realitat, fins llavors només n’hi havia un d’aprovat, el Pla de conques
internes de Catalunya, presentat per la Generalitat de Catalunya. Els diversos
governs espanyols, després de no fer cas a les advertències de la Comissió
Europea pel retard acumulat, van saber que el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, el mes d’octubre de 2012, condemnava l’Estat espanyol a pagar una
sanció que encara no s’ha fet efectiva per incompliment de la Directiva Marc de
l’Aigua en la presentació dels plans de conca. Tanmateix, i al marge de la sanció, el
nou Pla hidrològic ara aprovat estarà vigent fins al 2015, ja que la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) n’haurà d’aprovar un altre d’acord amb la Directiva
Marc de l’Aigua.
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Malgrat aquest retard acumulat en l’aprovació del Pla hidrològic de la conca de
l’Ebre, durant el procés seguit per elaborar-lo, tant la CHE com el Govern espanyol
no han tingut en compte les al·legacions presentades per diverses associacions,
entitats, partits, institucions, com per exemple ajuntaments, consells comarcals i
la mateixa Generalitat de Catalunya. D’aquí que el Pla de conca aprovat representi
una greu amenaça per a la sostenibilitat i el manteniment del tram final del riu i el
delta de l’Ebre, així com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres
que s’hi desenvolupen.
Els 3.009 hm3/anuals de cabal ecològic que fixa el Pla de conca aprovat, amb
mínims de només 80 hm3 per als mesos secs, tot considerant que la resta de
reserva d’aigua de cabals pot ser utilitzada per a la producció d’energia
hidroelèctrica o per regar, agreujarà encara més, el mal estat del tram final del riu
Ebre i, sobretot, els problemes de regressió, subsidència i salinitat que amenacen
el futur del Delta de l’Ebre. El cabal ecològic aprovat queda molt lluny del règim
hídric proposat en forma d’al·legacions per la Comissió per a la Sostenibilitat de
les Terres de l'Ebre, el Parlament de Catalunya i molts ajuntaments de les Terres
de l’Ebre.
La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, òrgan consultiu i
participatiu que es va constituir el febrer del 2006, ha aportat diversos estudis
científics en què s’assegura que el cabal mínim necessari per garantir un tram final
de riu viu i un futur segur per al delta de l’Ebre, és d’uns cabals de mínim 7.167
hm3/anuals. Diferenciats en funció de la tipologia de l’any hidrològic. Amb una
aportació de 12.517 hm3/any (396,9 m³/s) en anys humits, 9.482 hm3/any (300,6
m³/s) en anys mitjans i 7.167 hm3/any (226,7 m³/s) en anys secs.
Segons la Directiva Marc de l’Aigua, abans esmentada, els plans de conca han de
començar determinant amb metodologia científica el cabal mínim necessari per
mantenir el bon estat ecològic dels diversos trams fluvials, i només després es
poden atorgar noves concessions. Per contra, el repartiment del cabal del riu Ebre
que fixa el nou Pla de conca sembla que no respon tant a criteris tècnics ni a les
necessitats del tram final del riu Ebre i el seu Delta, sinó més aviat a criteris
polítics, fet que es demostra amb un augment de les terres de regadiu en 440.000
hectàrees, el 50 % més que ara, per la qual cosa caldrà crear 40 nous
embassaments o grans bases de reg, que se sumaran als 120 que ja hi ha ara.
Els efectes de totes aquestes actuacions, que res no tenen a veure amb una gestió
racional i sostenible dels recursos hídrics de la conca de l’Ebre, comporten més
retenció de sediments en els embassaments i, per tant, que es redueixin en la
compactació de la plataforma deltaica, fet que en comporta un enfonsament
progressiu. A aquest fenomen anomenat subsidència cal afegir-hi el de la
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regressió del Delta, espai que guanya el mar a la costa del Delta. La reducció del
cabal d’aigua del riu que arriba al tram final i al seu Delta, així com l’augment de la
salinitat d’aquesta aigua per l’augment de regadius riu amunt, agreuja encara més
la salinització de les terres deltaiques i la penetració de la falca salina riu amunt,
fins a 30 quilòmetres de la desembocadura.
Davant l’amenaça que suposa el nou Pla hidrològic per al futur socioeconòmic i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus municipis, el
es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol i a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre el rebuig de l’Ajuntament de Flix al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que
va aprovar el Consell de Ministres el passat 28 de febrer de 2014.
2n. Demanar al Govern de la Generalitat que convoqui amb caràcter d’urgència
una reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre per tractar les accions a emprendre davant l’aprovació del Pla Hidrològic de
Conca de l’Ebre.
3r. Donar suport a les accions del Govern de Catalunya i altres institucions davant
la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional, amb
l’objectiu de combatre l’aplicació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
4t. Donar suport a iniciatives i mobilitzacions socials contra el Pla hidrològic de la
conca de l’Ebre.
5è. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
8.- 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
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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:
- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE DONES DEL MUNICIPI DE FLIX PER ALS ANYS
2014-2016.
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’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
PREESTABLERT.
8.1- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE DONES DEL MUNICIPI DE FLIX PER ALS ANYS
2014-2016.
Antecedents:
El municipi de Flix ha disposat d’un Pla Local de les Dones des de l’any 2007;
exhaurida la seva vigència s’ha constatat la necessitat de redactar un nou Pla Local
de Dones, que s’ha materialitzat establint una metodologia que permeti treballar
de manera integral les necessitats i demandes de les dones del municipi, a més de
recollir la diversitat que presenten de manera que totes les veus participin en el
procés de definició del Pla.
Per tot l’anterior es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord,
PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Polítiques de Dones de Flix, Anys 2014-2016.
SEGON.- Aprovar la memòria descriptiva del Pla.
TERCER.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester, a l’Il.lm. Sr.
Alcalde-President per la realització de quants actes siguin necessaris per a
l’efectivitat del present acord.
QUART.- Traslladar aquest acord a l’Institut Català de les Dones als efectes
oportuns.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
9.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde dóna lectura de l’informe de Secretaria-Intervenció relatiu al pas
dels regidors d’un grup municipal a la condició de membres no adscrits i exposa
que el dilluns 17 de març els cinc regidors del Grup del PSC van presentar
individualment cinc escrits al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Flix d’abandó
al Grup del PSC i el seu pas a regidors no adscrits.
Seguidament el Sr. Marc Mur cedeix la paraula a la portaveu del Grup del PSC, Sra.
Rita Costa Puey que fa lectura de la instància que han presentat cadascun dels
cinc regidors.
A continuació el portaveu d’Esquerra Republicana, Sr. Francesc Barbero, expressa
en nom del seu grup el seu recolzament i solidaritat amb els 5 regidors, exposa
que és una decisió difícil que els honora per la coherència que comporta, i un
exemple. Avui en dia que la ideologia no està de moda, és un acte de dignitat.
S’ofereix per al que convingui i dóna les gràcies als cinc regidors per la seva
valentia.
El Sr. Marc Mur dóna la paraula al portaveu del grup de Convergència i Unió, Sr.
Sergi Fernàndez, que en nom del seu grup explica que la decisió que han pres els
cinc regidors el honora, que és una decisió valenta i els hi dóna les gràcies i al
mateix temps la benvinguda a un procés que no té marxa enrera i que ha de dur a
l’estat propi.
A continuació el Sr. Marc Mur Bagés llegeix el següent text:
“20 de març de 2014
Des de l’any 1979, data de les primeres eleccions municipals i fins al dia d’avui, en
totes les legislatures, el govern municipal ha estat participat sempre pel PSC en el
nostre municipi.
Avui, com bé ha recordat Rita, els cinc regidors, Josep, Rita, Noèlia, Delfí i jo
mateix, ens veiem empesos a prendre una decisió meditada, que ens dol, que ens
ha costat molt, i que és fruit d’un procés de reflexió que afecta al Grup Municipal,
a la nostra candidatura i al conjunt dels militants de l’Agrupació de Flix.
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Ja fa uns mesos que la distància entre els posicionaments del PSC i les decisions
que nosaltres hem anat prenent com a membres del govern municipal, s’anava
eixamplant; cada vegada més...
I arriba un moment en que no es pot seguir representant unes sigles en les que no
sols no coincideixes sino que defensen posicions totalment contràries a les teves.
No es pot ser eternament crític dins d’una organització. Així ho havíem expressat
en més d’una ocasió.
Marxem d’un partit en el que no ens sentim còmodes, que ha traït els seus
principis fundacionals i el seu ideari bàsic; que ha oblidat les seves arrels.
No és el PSC al que em vaig afiliar a principis de maig de 1989, fa gairebé 25 anys;
en el que Delfí l’any 1983 es va incorporar a les seves candidatures municipals; al
que es va afiliar Rita fa gairebé 16 anys; i al que Noélia i Josep es van incorporar
per treballar pel poble, des de l’Ajuntament.
Aquest no és el PSC en el que va pensar Josep Pallach i Joan Reventós l’any 1978,
quan van tancar el procés d’unitat dels socialistes. Ells van dibuixar un partit
d’ampli espectre, tant social com ideològic; un partit amb voluntat de ser
indispensable a Catalunya; un partit de referència, amb la prioritat màxima de
servir al país, de sumar sempre amb el catalanisme polític.
Recollien entre els seus principis bàsics, en concret el cinquè, l’any 1978 “el
reconeixement del dret a l’autodeterminació”. De tot això no en queda res. La
direcció actual, sumant gestos d’autoritarisme, nul respecte a la discrepància,
donant l’esquena a la gent, ha anat empetitint el PSC fins convertir-lo en lo que és
ara: una formació residual i totalment prescindible.
On para el partit peça clau de la transformació del país a través de municipalisme
democràtic? On és el partit que, amb el lideratge de Pasqual Maragall, va
aconseguir il·lusionar al país, aconseguint 1.183.000 vots i 53 diputats fa tan sols
deu anys? On és el PSC més obert i catalanista dels darrers temps? No en queda
res. Ni tan sols es cuiden les formes. Això sí. La direcció actual han aconseguit un
partit disciplinat, obedient i
submís. No volem continuar representant-lo ni formar-hi part.
Avui, el meu fill gran, de 7 anys, m’ha preguntat: papa, ja no ets socialista? Ja no
sóc del PSC. Seguirem sent socialistes catalans. Avui som més els socialistes
catalans fora que dins el PSC.
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Res no canvia per a nosaltres pel que fa a Flix. Ens devem a Flix, a la seva gent, als
nostres veïns i veïnes. Volem continuar treballant per Flix i ho farem sense estar
adscrits a cap grup amb la mateixa intensitat, les mateixes ganes i si cap, amb més
il·lusió que mai.
Avui desapareixen les sigles del PSC del plenari de Flix, però no les seves idees.
Visca Flix i Visca Catalunya.”
*************************************************
10.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

La secretària accidental,

Marc Mur Bagés

Margarita Llauradó Aribau
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