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ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO: 11/2018,

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 21 D’OCTUBRE DE 2018

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 
PLN/2018/11 PLE 

 
Dades de la sessió:

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data: 21 d’octubre de 2018
Durada: Des de les 19:30 fins a les 20:05 hores 
Lloc: Sala de Plens 
Presidida per: Marc Mur Bagés
Secretària accidental: Arturo González Benet

 
Assistents:

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

Delfí Castellví Descarrega SI
Josep Solé Rojals SÍ

Regidors: Norma Català Ribera SI
Josep Pérez Giral SI
Lara Bertran López de los Mozos SI
Núria Blanch Hernández SI

Secretari: Arturo González Benet SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Norma Pujol Farré. «Impossibilitat» 
2. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
3. Albert Mani Martínez: Impossibilitat 

A) PART RESOLUTIVA

 
01.- EXPEDIENT 1086/2018. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMWRO 
7/2018,  DEL  TIPUS:  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT,  FINANÇAT  PER  BAIXES  PER 
ANUL·LACIÓ D’ALTRES PARTIDES DE DESPESA

Votació: Unanimitat

Antecedents:
 
1. Per Providència d’Alcaldia de data 19/10/2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i/o crèdit extraordinari.
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2. La Regidoria d’Hisenda, en data 19/10/2018, ha proposat les partides i els imports 
que s’han de modificar.
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
 
Fonaments de Dret:
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.

2.  Segons la  normativa d’hisendes locals i  el  RD 500/90,  quan s'hagi  de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la  corporació  no  hi  hagi  crèdit,  o  sigui  insuficient  o  no  ampliable,  el  president  ha 
d'ordenar  la  incoació  de  l'expedient  de  concessió  de  crèdit  extraordinari  o  de 
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors  ingressos  recaptats  sobre  els  totals  previstos  en  el  pressupost  corrent  i 
mitjançant  anul·lacions  o  baixes  de  crèdits  de  despeses  d'altres  partides  no 
compromeses del  pressupost  vigent,  les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple.
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei  
Orgànica 2/2012,  de  27 d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera 
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes 
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques 
i  resta  d’entitats  que  formen  el  sector  públic,  es  sotmetrà  al  principi  d’estabilitat 
pressupostària.
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
 
Proposta d’acord:
 
1r.-  Aprovar l’expedient  de  suplement  de  crèdit   número  7/2018,  per  import  de 
19.584,12 €, que cal finançar  que cal finançar mitjançant la disminució de crèdits de 
partides de despesa del  pressupost  vigent  de la  corporació,   amb subjecció  a les 
disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:

1/ Suplements de crèdit:

Partida Nom
Consignació 

inicial
Proposta 

d’increment
Consignació 

definitiva
241.131000
3

Pla d’ocupació 
local

51.198,91 19.584,12 70.783,03
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Total suplements de 
crèdit........

51.198,91 19.584,12 70.783,03 

Finançament que es proposa:

1/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:

Partida Nom
Consignació 

inicial
Proposta 
a la baixa

Consignaci
ó

definitiva
920.120000

0
Bàsiques Grup A1 30.734,98 4.525,44 26.209,54

920.120060
0

Triennis funcionaris 25.668,34 174,08 25.494,26

920.121000
0

Complement de destinació 
funcionaris

69.147,44 2.849,00 66.298,44

920.121010
0

Complement  específic 
funcionaris

100.296,50 6.120,60 94.175,90

912.233000
0

Assistències  òrgans 
col·legiats

92.845,00 5.915,00 86.930,00

Total baixes de partides....... 318.692,26 19.584,12 299.108,14

2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i a la seu electrònica. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.

02.- EXPEDIENT 1094/2018. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL D’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE  D’INTERVENCIÓ  INTEGRAL  DE  LA  COLÒNIA  FÀBRICA,  ELS 
COMELLARETS I LES CASETES.

Votació: Unanimitat

Antecedents:

En el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, l’any 2010 la Generalitat de Catalunya va 
atorgar  una  subvenció  a  l’Ajuntament  de  Flix  per  tal  de  dur  a  terme  el  Projecte 
d’intervenció de la Colònia Fàbrica, els Comellarets i les Casetes, el projecte fem barri, 
fem poble.

El 31 de desembre de 2018  finalitza el termini concedit per executar les actuacions del 
projecte d’intervenció integral de l’Ajuntament.

La difícil situació financera viscuda durant els anys de vigència del projecte ha pogut 
endarrerir significativament l’execució dels treballs i ha complicat el procés de licitació i 
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adjudicació de les obres, de forma que en molts casos, ha fet impossible complir el 
calendari previst inicialment. 

En conseqüència el Govern de la Generalitat, en reunió celebrada el 25 d’abril de 2017 
va modificar les anualitats autoritzades pel finançament de la convocatòria 2010 dels 
ajuts per a la millora de barris, àrees urbanes i viles. Gràcies a aquesta modificació és 
possible ampliar el termini per a l’execució dels projectes d’intervenció integral dels 
Ajuntaments que s’estan desenvolupant amb ajuts del Fons de Foment del programa 
de barris a l’empara de la convocatòria PTO/430/2010, fins el  31 de desembre de 
2020.

Per aquests motius  el  president de la Comissió de gestió del Fons de foment del 
programa de barris i àrees urbanes ha autoritzat a l’oficina de Millora d’àrees urbanes 
a recollir les sol·licituds dels Ajuntaments que complint els requisits del Decret 53/2012, 
de 22 de maig,  estiguin interessats en prorrogar  el  termini  d’execució  del  projecte 
d’Intervenció Integral.

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

Proposta d’acord:

1r.-Sol·licitar l’ampliació del termini d’execució del projecte d’intervenció integral de la 
Colònia Fàbrica, els Comellarets i les Casetes, de l’Ajuntament de Flix. 

2n.- Aprovar l’adequació del pla financer  del projecte al nou termini d’execució, que 
s’adjunta com Annex al present acord, així com la Memòria justificativa del mateix.

03.-  EXPEDIENT  1093/2018.  MOCIÓ  PER  LA  RETIRADA  DEL  RECURS 
D’INCONSTITUCIONALITAT  SOBRE  L’IMPOST  CATALÀ  QUE  GRAVA EL  RISC 
MEDIAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓ , MANIPULACIÓ I TRANSPORT, CUSTÒDIA 
I EMISSIONS D’ELEMENTS TÒXICS A LES CENTRALS NUCLEARS

Votació: Unanimitat

El mes de gener de 2015 s’impulsava a proposta d’Esquerra Republicana la creació de 
dos  nous  impostos  de  caràcter  ambiental,  concretats  en  la  Llei  12/2014,  del  10 
d’octubre.  Aquesta Llei  regulava l’impost  sobre tres efectes contaminants:  l'emissió 
d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'emissió de gasos i 
partícules  a  l'atmosfera  produïda  per  la  indústria,  i  el  de  la  producció  d’energia 
elèctrica d’origen nuclear. 

A més es determinà que el 10 % del que es recaptaria de l’impost sobre la producció 
d’energia elèctrica d’origen nuclear de les centrals catalanes revertiria en els municipis 
situats  en  les  àrees  nuclears,  amb  l’objectiu  de  diversificar  i  reactivar  l’economia 
d’aquestes zones abans que s’esgoti la vida útil de les centrals i calgui tancar-les. 

La recaptació d’aquesta part de l’impost permetria crear un Fons econòmic destinat a 
la creació d’un teixit econòmic alternatiu i competitiu al monocultiu econòmic nuclear, 
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facilitant  l’aparició i  impuls de nous sectors productius i  ajudant  a la instal·lació de 
noves empreses. 

Des de la Vicepresidència del Govern de la Generalitat i la Conselleria d’Economia i 
Hisenda,  es va començar a redactar el  Reglament de com s’hauria d’organitzar la 
inversió  d’aquest  fons  econòmic,  qui  i  com  es  faria  el  repartiment  dels  recursos 
derivats  de  l’impost,  i  sota  quins  criteris.  A  més  s’establia  que  la  primera  fase 
d’implementació  es fonamentaria  en un Pla  d’acció  sobre els projectes que poden 
suplir les mancances i millorar la competitivitat del territori. 

La Conselleria va mantenir diverses reunions amb els alcaldes dels 18 municipis de la 
zona 1 de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellós II amb l’objectiu de consensuar la 
creació i  dotació del  fons  econòmic territorial.  Fons que es podrà  fer  efectiu  una 
vegada aprovat el Reglament i feta la incorporació als Pressupostos de la Generalitat.

Malauradament, el mes de juliol de 2015, el Tribunal Constitucional admetia a tràmit el 
recurs  d’inconstitucionalitat  del  Govern  del  PP,  i  suspenia  l’impost  català  sobre  la 
producció  d’energia  elèctrica  d’origen  nuclear,  i  l’abril  de  2016  el  declarava 
inconstitucional anul·lant la llei catalana de 2014, impugnada pel govern del PP.

Davant d’aquest fet la Generalitat va replantejar l’impost nuclear i el mes d’octubre de 
2016 feia saber que crearia un nou  impost per gravar el risc mediambiental de la 
producció, manipulació i transport, custòdia i emissions d’elements tòxics a les centrals 
nuclears.

A la vegada el Govern català anunciava que la part de l’impost que es  destinaria a les 
zones nuclears seria el 20% del recaptat; fet que podria representar una aportació al 
Fons per a les àrees d’Ascó i Vandellòs de 12 milions anuals.

Una vegada més però, l’entrada en vigència de l’impost va quedar en suspens perquè 
al  mes de febrer  d’aquest  any 2018  el  Tribunal  Constitucional  admetia  a  tràmit  el 
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern del PP.

Cal tenir present que ni el govern del PP ni el de PSOE, mai han repercutit cap a les 
Terres de l’Ebre ni un euro de l’impost estatal que grava la producció de combustible 
nuclear  i  residus  radioactius  d’energia  nucleoelèctrica.  Ni  tampoc  mai  han  volgut 
impulsar  cap  acció  o  iniciativa  per  implementar  una  diversificació  econòmica  o 
industrial de les zones nuclears abans que es produeixi el tancament de les centrals i 
poder revertir així l’impacte laboral i  econòmic que això suposarà per als municipis 
afectats.

Davant la importància i necessitat que representa pels pobles de les zones nuclears 
d’Ascó  i  Vandellós  la  creació  del  Fons  econòmic  destinat  a  la  creació  d’un  teixit 
econòmic  i  laboral  alternatiu al  del  monocultiu  nuclear  abans que   es  tanquin  les 
centrals, es proposa al Ple l’adopció de la següent,

Proposta d’acord:

1.-  Instar  al  Govern  espanyol  a  retirar,  de  manera  immediata,  el  recurs 
d’inconstitucionalitat  sobre  l’impost  català  que  grava  el  risc  mediambiental  de  la 
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producció, manipulació i transport, custòdia i emissions d’elements tòxics a les centrals 
nuclears.

2.-  Instar el Govern espanyol a destinar recursos i mitjans per afavorir la diversificació 
econòmica  dels  municipis  de  les  àrees  nuclears  d’Ascó  i  Vandellòs  abans  de 
l’acabament de la vida útil de les centrals nuclears amb l’objectiu que en produir-se el 
tancament de les centrals hi hagi una alternativa laboral de futur en aquestes zones.

3.- Comunicar aquest acord per via electrònica a la presidència del Govern espanyol, 
al  Ministeri  per  a  la  Transició  Ecològica,  al  Subdelegat  del  Govern  espanyol  a 
Tarragona i a tots els grups polítics amb representació a les Corts Espanyoles.

I  no  havent-hi  més assumptes  a  tractar,  el  Sr.  Alcalde-President  aixeca  la  sessió, 
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, en 
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 
128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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