AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.:7/2014 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL 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:

Secretari-Interventor:
Excusa assistència:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària i urgent
7/2014
2 DE JULIOL DE 2014
Decret d’Alcaldia núm.: 66/2014, d’1 de juliol de
2014
Sala de Plens de l’Ajuntament
19:00 hores
19:25 hores

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

1.- Ratificació de la necessitat de la urgència, d’acord amb l’article 79.2
ROFEL.
2.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern de data 30 de juny de 2014 en
relació amb la sortida de l’Ajuntament de Flix de l’Agrupació de Municipis
Afectats per Centrals Nuclears.
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.
*************************************************
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA
L’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals disposa que en el cas que es convoqui una sessió
extraordinària de caràcter urgent s’haurà d’incloure com a primer punt de
l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no
resulta apreciada pel Ple, s’aixecarà acte seguit la sessió.
El Sr. Alcalde explica les raons que motiven la necessitat de celebrar de forma
urgent la present sessió plenària. Per tant, vist l’establert en els articles 97 i 98 a)
i b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Flix, aprova per
UNANIMITAT dels membres presents, 10 vots, l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
ÚNIC.- RATIFICAR la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió.
*************************************************
2.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATA 30 DE JUNY
DE 2014 EN RELACIÓ AMB LA SORTIDA DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE
L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS PER CENTRALS NUCLEARS.
Per part del Sr. Alcalde es passen detallar els extrems que porten a plantejar
aquesta qüestió.
Des de finals de 2013 l’Ajuntament de Flix ha estat el principal impulsor d’una
proposta de baixada de les quotes que els municipis abonen a l’Agrupació de
Municipis Afectats per Centrals Nuclears (en endavant, AMAC) per no estar
d’acord amb el seu funcionament.
L’Ajuntament de Flix no posa en dubte la necessitat d’ajuntar esforços entre els
municipis ni tampoc l’existència de l’AMAC en si mateixa, però des de
l’Ajuntament s’ha treballat fermament per què el funcionament de l’AMAC sigui
un altre. No es pot entendre que aquesta agrupació tingui un pressupost de vora
700.000 euros i que una gran part d’aquest es destini a despeses de manutenció,
locomoció i anàlogues. No s’entén en el context actual de crisi econòmica.
Atès que l’AMAC disposa d’un fons de maniobra de més de 600.000 euros es va
plantejar que aquesta podia continuar funcionant amb una reducció de les quotes
dels municipis, a més de reduint les despeses per dietes i viatges en un una
quantitat sensible.

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

A gairebé totes les reunions de zona es va aprovar la rebaixa de les quotes, el
president de l’AMAC la donava per feta, a la darrera reunió de zona d’Ascó es va
dubtar únicament sobre la forma de fer l’esmentada rebaixa.
Malgrat l’anterior finalment l’assemblea de divendres passat va decidir no
realitzar cap tipus de rebaixa. És la culminació de dos anys durant els quals
l’Ajuntament de Flix ha estat sòl en les seves votacions en contra dels
pressupostos i les seves liquidacions.
A una associació de naturalesa semblant com és l’ANMER l’Ajuntament paga una
quota d’un centenar d’euros front als 16.000-21.000 euros que paguen de quota a
l’AMAC. Es considera que la proposta que es plantejava era justa.
A la darrera Assemblea l’Ajuntament no es va quedar sòl en les seves votacions en
contra. Altres municipis com la Palma d’Ebre, Móra d’Ebre, la Torre de l’Espanyol,
la Figuera, Corbera d’Ebre i un poble d’Euskadi van votar també en contra, mentre
que Garcia es va abstenir.
Afegeix que si s’haguessin cristal·litzat els compromisos que s’havien assumit i
l’AMAC ajustés el seu funcionament als temps actuals l’Ajuntament de Flix no es
plantejaria abandonar l’agrupació o es tornaria a plantejar el seu ingrés si es fes
un replantejament de la situació.
Pels motius anteriors la Junta de Govern, en sessió extraordinària de data 30 de
juny va aprovar, per unanimitat, la sortida de l’Ajuntament de l’AMAC i va elevar
aquest acord al Ple per la seva ratificació. Aquesta proposta es fa tot i sent Flix uns
dels municipis fundadors d’aquesta agrupació. Els diners estalviats de la quota es
destinaran a plans d’ocupació local.
Possiblement haguera estat millor sortir abans però primerament s’han fet tots
els esforços possibles per canviar la situació de l’AMAC, però finalment s’ha
observat a l’assemblea que no hi havia cap voluntat al respecte. L’Ajuntament de
Flix està en condicions de rebatre tots els arguments d’altres ajuntaments que es
pronunciïn en sentit contrari. Un pressupost com l’actual de l’AMAC en el temps
present no es pot ni tan sols ensenyar.
El portaveu del grup CIU, el Sr. Sergi Fernández es mostra d’acord amb
l’argumentari del Sr. Alcalde. Afegeix que les partides de l’AMAC de manutenció
s’han incrementat des dels 90.000 euros al 2010 fins a ser duplicats l’any 2013. Es
tracta d’una decisió de sentit comú i coherent i el fet d’acceptar el plantejament
de rebaixa de quotes haguera ajudat a molts municipis donada la situació
econòmica actual. La part que l’Ajuntament estalviarà en concepte de quotes es
destinarà a plans d’ocupació i, s’escau, a infraestructures.
El portaveu del grup ERC, el Sr. Francesc Barbero, remarca que si bé és cert que
als inicis l’AMAC va aconseguir importants fites de caràcter econòmic amb la seva
acció de lobby, últimament aquesta acció ha quedat en entredit, sobretot arran
de la polèmica relativa al cementiri de residus. La única justificació del
funcionament actual de l’AMAC és una nova ordre ministerial que no acaba
d’arribar i que ha produït que no s’hagi considerat adient modificar el règim
d’ingressos i despeses. Aquests continuen igual malgrat la situació de crisi actual.
Li sap, a més, molt greu els esforços destinats a aconseguir reduir les quotes que
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

semblava que tindria èxit. Es va convèncer a la zona d’Ascó, a la gerència de
l’AMAC i, incomprensiblement, la proposta va caure. L’assemblea va justificar que
les rebaixes de quotes posaven en perill l’AMAC i per això no es va estimar
finalment la proposta. Considera, per tant, indefensable a dia d’avui mantindre’s a
l’AMAC. Als propers pressupostos es trobaran destins més adequats per als
recursos que actualment es queden en mans de l’AMAC.
Un cop acabades les diferents intervencions el Ple, per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots, acorda:
Primer.- RATIFICAR l’acord de Junta de Govern de data 30 de juny de 2014 i donar
així de baixa l’Ajuntament de Flix de l’Agrupació de Municipis Afectats per
Centrals Nuclears.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Agrupació de Municipis Afectats per
Centrals Nuclears i a ENRESA, als efectes que siguin oportuns en cada cas.
*************************************************
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 interventor

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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