Expedient núm.:
PLN/2019/13
Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari-Interventor:

Francesc Barbero Escrivà (2 de 2)
Batlle
Data Signatura: 14/10/2019
HASH: 6f5f231df9cbe8b63dec3dc0eac5b711

Càrrec
Bàtlle-president:
Tinents de Bàtlle::
Regidors:

Secretàri:

Òrgan col·legiat:
PLE
Dades de la sessió:
Ordinàà rià
7 d’octubre de 2019
Des de les 19,00 fins à les 20,15 hores
Sàlà de Plens
Fràncesc Bàrbero Escrivàà
Arturo Gonzàá lez Benet
Assistents:
Nom i Cognoms
Fràncesc Bàrbero Escrivàà
Làrà Bertràn Loá pez de los Mozos
Fràncesc Càco Càsàls Rodes
Gemmà Abelloá Treig
Normà Pujol Fàrreá
Verà Llombàrt Sànjuàn
Pàu Guiu Rofes
Josep Soleá Rojàls
Victor Sàbàteá Torreblàncà
Xàvier Sàbàteá Ibàrz
Càrme Rosich Prunerà
Arturo Gonzàá lez Benet

Unà vegàdà verificàdà pel Secretàri là constitucioá vàà lidà de l’oà rgàn, el President
obre là sessioá , mànifestànt, que àbàns de tràctàr dels àssumptes inclosos en l’ordre
del dià, el Sr. Bàtlle informà que là Juntà de Portàveus d’àquestà Corporàcioá , hà
consensuàt unà declàràcioá institucionàl en relàcioá à là pobresà energeà ticà, que
pàssà à llegir là 3à Tinent de Bàtlle, Srà. Gemmà Abelloá :
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE REBUIG A
L’AMENAÇA PER PART D’ENDESA I IBERDROLA D’INICIAR ELS PROCEDIMENTS
DE SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES PERSONES
VULNERABLES
Durant el mes d’agost i setembre, som diversos els ajuntaments del nostre país que
han rebut per part de la companyia d’energia ENDESA o IBERDROLA una carta en la
qual, entre d’altres mesures, es comunicava l’inici de procediments de suspensió de
subministrament a les persones vulnerables a partir de l’1 d’octubre si no s’atenia el
pagament de deutes per part de l’administració.
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Arturo González Benet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 12/10/2019
HASH: 6d081373db9c3bb0d4866e251892bb7f

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA NÚMERO: 13/2019
DE 7 D’OCTUBRE DE 2019
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El Ple d’aquesta corporació volem manifestar el nostre rebuig tant pel que fa a la
forma com al contingut de les comunicacions rebudes. El to i el moment en què s’han
enviat les cartes són totalment inadequats per contribuir a les necessitats i a
l’exercici dels drets de les persones vulnerables a Catalunya.
La norma de referència amb rang de llei d’aplicació al territori català es la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i pobresa energètica. Una Llei fruit d’una iniciativa legislativa popular
(ILP) -impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC-,
signada per més de 150.000 persones i aprovada per unanimitat al Parlament i que a
més de garantir l’accés als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, prohibeix els
talls de subministrament a les persones en situació d’exclusió residencial.
En concret, l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica s’estableix un
conjunt de mesures per a evitar la pobresa energètica amb els termes següents:
“1. Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, d'acord amb l'article 5.10,
mentre duri aquesta situació. En el cas del gas, el dret d’accés únicament es garanteix
si l’edifici afectat disposa d’aquest tipus de subministrament.
2. S'ha d'establir, com a principi de precaució, un protocol obligat de comunicació als
serveis socials i d’intervenció d’aquests serveis prèviament a la concessió dels ajuts
necessaris per a evitar els talls de subministrament, en els casos d’impagament per
manca de recursos econòmics de les famílies afectades.
3. Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb
les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió
residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
4. Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan
l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar
prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o
la unitat familiar es troba en una de les
situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10. En cas que es
compleixin aquests requisits s'han de garantir els subministraments bàsics d'acord
amb el que estableix l'apartat 1 i s'han d'aplicar els ajuts necessaris establerts per
l'apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar.
5. L’empresa subministradora ha d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa
energètica establerts per aquesta llei, d'acord amb el que estableix l'article 17.6 de la
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. “
Del precepte esmentat es deriva, com a aspecte més destacat, que les administracions
públiques tenim l’obligació legal de garantir el dret d’accés als subministraments
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial mentre duri aquesta situació. Per tant les
administracions competents no permetrem el tall de subministrament a les persones

que acreditin la situació d’exclusió social esmentada arbitrant totes aquelles ajudes
previstes a la Llei.
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat va promoure un front institucional amb
les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona,
proposant un conveni marc a les companyies subministradores per determinar la
necessària corresponsabilitat en l’abordatge conjunt de la pobresa energètica Des de
llavors cap companyia no es va manifestar al respecte, no van signar cap conveni i en
tot cas, van procedir a impugnar via judicial els protocols d’aplicació de la Llei
24/2015. Mentrestant, les administracions hem vingut aportant recursos
periòdicament en forma d’ajudes d’urgència social per assistir a les llars i persones
vulnerables.
Un front que es va reafirmar el dia 5/09/2019 mitjançant l’acord que la Generalitat
de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, les entitats municipalistes (FMC i
ACM) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona on s’exigia que es retirés l’amenaça
d’iniciar els procediments de suspensió de subministrament elèctric als ciutadans i
ciutadanes a partir de l’1 d’octubre, i reiterava la voluntat de no permetre cap
suspensió a cap persona vulnerable, amb l’aplicació de les sancions previstes si
aquests talls es produïen. De la mateixa manera, es manifestava la voluntat de les
administracions catalanes d’iniciar les converses durant el mes de setembre per a
negociar i subscriure un nou conveni conjunt.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Flix vol reiterar el seu rebuig a l’amenaça
per part de les companyies elèctriques d’iniciar els procediments de suspensió de
subministrament elèctric a les persones vulnerables a partir del dia 1 d’octubre.”

A) Part resolutiva
1. APROVACIOÓ DE L'ACTA DE LA SESSIOÓ ANTERIOR
2. EXPEDIENT 793/2019. APROVACIOÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIOÓ DE
CREÈ DIT 3/2019, DEL TIPUS CREÈ DIT EXTRAORDINARI, SUPLEMENT DE
CREÈ DIT, FINANÇAT PER BAIXES I ANUL·LACIONS DE PARTIDES DE
DESPESA
3. EXPEDIENT 868/2019. APROVACIOÓ DE LA PROPOSTA D’ANUL·LACIOÓ
D’OBLIGACIONS RECONEGUDES CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS.
4. EXPEDIENT 949/2019. ACORD DE FIXACIOÓ DELS DIES DE FESTA LOCAL
PER L’ANY 2020.
5. EXPEDIENT 866/2019. APROVACIOÓ DE LA PROPOSTA D’ANUL·LACIOÓ DE
DRETS RECONEGUTS CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS.
6. EXPEDIENT 1084/2019. MOCIOÓ PER L’EMERGEÈ NCIA CLIMAÈ TICA
7. EXPEDIENT 87/2017. DESESTIMENT EN L’APROVACIOÓ DEFINITIVA DE
L’EXPEDIENT DE DECLARACIOÓ COM A BEÓ CULTURAL D’INTEREÈ S LOCAL DE
LA COLOÈ NIA FABRICA DE FLIX.
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
9. EXPEDIENT 1119/2019. NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA MESA
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Finàlitzàdà là lecturà de là declàràcioá , es pàssà à tràctàr dels àssumptes inclosos en
el seguü ent,
ORDRE DEL DIA

D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA.
b) Activitat de control
10. INFORME DE DECRETS DE BATLLIA
11. ALTRES INFORMES
c) Precs i preguntes
12. PRECS I PREGUNTES
PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sotmesà à votàcioá l’àprovàcioá de l’àctà corresponent à là sessioá plenàà rià ordinàà rià
nuá m.: 12/2019, de 5 d’àgost de 2019, s’àprovà per MAJORIA ABSOLUTA, 10 vots à
fàvor i 1 àbstencioá , (Srà. Càrme Rosich).
2.- EXPEDIENT 793/2019. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 3/2019, DEL TIPUS CRÈDIT EXTRAORDINARI, SUPLEMENT DE
CRÈDIT, FINANÇAT PER BAIXES I ANUL·LACIONS DE PARTIDES DE DESPESA
Votació: Majoria absoluta. 8 vots a favor i 3 abstencions, (Sr. Josep Solé, Sr.
Victor Sabaté i Sra. Carme Rosich.

Fonaments de Dret:
1.- Là normàtivà juríádicà estàà recollidà fonàmentàlment à l’àrticle 177 del Reiàl
decret legislàtiu 2/2004, de 5 de màrç, pel quàl s’àprovà el Text refoá s de là Llei
regulàdorà de les hisendes locàls i àls àrticles 34 à 38 del RD 500/1990.
2.- Segons là normàtivà d’hisendes locàls i el RD 500/90, quàn s'hàgi de reàlitzàr
àlgunà despesà que no pugui demoràr-se fins à l'exercici seguü ent i en el pressupost
de là corporàcioá no hi hàgi creà dit, o sigui insuficient o no àmpliàble, el president hà
d'ordenàr là incoàcioá de l'expedient de concessioá de creà dit extràordinàri o de
suplement de creà dit.
El finànçàment es pot reàlitzàr à càà rrec del romànent líáquid de tresorerià, àmb
nous o màjors ingressos recàptàts sobre els totàls previstos en el pressupost
corrent i mitjànçànt ànul·làcions o bàixes de creà dits de despeses d'àltres pàrtides
no compromeses del pressupost vigent, les dotàcions de les quàls s'estimin
reduíübles sense pertorbàcioá del respectiu servei.
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Antecedents:
1. Per Provideà ncià d’Alcàldià s’hà iniciàt un expedient per à l’àprovàcioá d’un
expedient de modificàcioá de creà dit, del tipus: creà dit extràordinàri, finànçàt per
bàixes i ànul·làcions de pàrtides de despesà i màjors i nous ingressos efectivàment
recàptàts.
2. Là Regidorià d’Hisendà hà elàboràt là proposà de les pàrtides i els imports que
s’hàn de modificàr.
3. El secretàri interventor hàn emeà s els corresponents informes.

3.- Segons l’àrticle 22.2.e i 47 de là Llei 7/1985, de 2 de àbril, regulàdorà de làs
bàses del reà gim locàl, l’àprovàcioá de là modificàcioá del pressupost es competeà ncià
del Ple de l’Ajuntàment per màjorià simple.
4.- Càl tenir en compte l’àrticle 165.1 del TRLRHL, àmb relàcioá à l’àrticle 3 i 11 de là
Llei Orgàà nicà 2/2012, de 27 d’àbril, d’estàbilitàt pressupostàà rià i sostenibilitàt
finàncerà (LOEPSF) en quànt à queà l’elàboràcioá , àprovàcioá i execucioá dels
pressupostos i totes les àctuàcions que àfectin à les despeses i ingressos de les
Administràcions Puá bliques i restà d’entitàts que formen el sector puá blic, es
sotmetràà àl principi d’estàbilitàt pressupostàà rià.
En consequü eà ncià, es proposà àl Ple de l’Ajuntàment de Flix, l’àdopcioá de là seguü ent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de creà dit extràordinàri i suplement de creà dit
nuá mero 3/2019, que càl finànçàr mitjànçànt bàixes i ànul·làcions de pàrtides de
despesà, el resum del quàl es detàllà à continuàcioá ,

DESPESES
CAPIÓTOL 1
CAPIÓTOL 2
CAPIÓTOL 3
CAPIÓTOL 4
CAPIÓTOL 5
CAPIÓTOL 6
CAPIÓTOL 7
CAPIÓTOL 8
CAPIÓTOL 9
TOTAL

Inicial
1.375.097,00
33.000,00
738.404,00
1.890.072,78
48.025,00
0,00
1.622.840,00
0,00
0,00
5.707.438,78
Inicial
1.745.238,11
1.778.495,83
8.075,00
275.281,00
0,00
1.900.348,84
0,00
0,00
0,00
5.707.438,78

Modificacions
0,00
0,00
5.282,75
893,73
1.550,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
72.726,48

Augments
22.753,41
80.843,20
0,00
1.385,00
0,00
77.087,06
0,00
0,00
0,00
182.068,67

Disminucions
13.753,41
11.100,00
0,00
0,00
0,00
84.488,78
0,00
0,00
0,00
109.342,19

Definitiu
1.375.097,00
33.000,00
743.686,75
1.890.966,51
49.575,00
0,00
1.687.840,00
0,00
0,00
5.780.165,26
Definitiu
1.754.238,11
1.848.239,03
8.075,00
276.666,00
0,00
1.892.947,12
0,00
0,00
0,00
5.780.165,26

SEGON.- Exposar àl puá blic àquest expedient, durànt el termini reglàmentàri de
quinze dies hàà bils, mitjànçànt un edicte àl tàuler d’ànuncis, àl Butlletíá Oficiàl de là
Províáncià de Tàrràgonà i à là seu electroà nicà. Si no es presenten reclàmàcions,
l’àcord seràà ferm. En càs contràri, el Ple disposàràà del termini d’un mes, comptàt
des de là finàlitzàcioá del períáode d’exposicioá puá blicà, per resoldre-les.
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INGRESSOS
CAPIÓTOL 1
CAPIÓTOL 2
CAPIÓTOL 3
CAPIÓTOL 4
CAPIÓTOL 5
CAPIÓTOL 6
CAPIÓTOL 7
CAPIÓTOL 8
CAPIÓTOL 9
TOTAL

TERCER.- Aprovat definitivàment l’expedient, publicàr el corresponent edicte
d’àprovàcioá definitivà en el BOPT i à là seu electroà nicà de là corporàcioá .
El regidor, Sr. Victor Sabaté intervé per manifestar que en l’annex a l’acord que
s’aprova, hi ha un error sumatori, i que aquest fet no es la primera vegada que passa,
creu que quan les coses passen pel Ple, que és l’òrgan més important de l’Ajuntament,
aquestes coses no haurien de donar-se.
La regidora, Sra. Carme Rosich intervé per manifestar que s’ha abstingut, perquè el
seu grup no te informació detallada sobre els comptes de la Corporació.
3.- EXPEDIENT 868/2019. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ
D’OBLIGACIONS RECONEGUDES CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS.
Votació: Majoria absoluta, 10 vots a favor i 1 abstenció, (Sra. Carme Rosich).

Fonaments de Dret:
1.- L’àrticle 191 del Reiàl decret Legislàtiu 2/2004, de 5 de màrç, pel quàl s'àprovà
el text refoá s de là Llei Regulàdorà de les Hisendes Locàls, estàbleix que el
Pressupost de càdà exercici es liquidàràà quànt à là recàptàcioá de drets i àl
pàgàment d'obligàcions el 31 de desembre de l'àny nàturàl corresponent, quedànt
à càà rrec de là Tresorerià locàl els ingressos i pàgàments pendents, segons les seves
respectives contràccions.
El màteix àrticle 191 àfegeix que les obligàcions reconegudes i liquidàdes no
sàtisfetes l'uá ltim dià de l'exercici , els drets pendents de cobràment i els fons líáquids
à 31 de desembre configuràràn el romànent de tresorerià de l'Entitàt Locàl.
2.- L’àrticle 95 del Reiàl decret 500/1990, de 20 d'àbril, pel quàl es desenvolupà el
Càpíátol I del Tíátol VI de là Llei 39/1988, de 28 de desembre, Regulàdorà de les
Hisendes Locàls, en màteà rià de Pressupostos, estàbleix que sense perjudici del
càràà cter dels drets i obligàcions de pressupostos tàncàts , les operàcions que els
àfectin hàuràn de ser instrumentàdes, àutoritzàdes i justificàdes àmb els màteixos
requisits exigits per à les operàcions àplicàdes àl pressupost corrent. Les
operàcions de l'àgrupàcioá de pressupostos tàncàts seràn objecte de comptàbilitàt
independent de là referidà àl pressupost corrent.
Considerànt que els errors màteriàls, de fet o àritmeà tics podràn rectificàr-se, à
quàlsevol moment, pel màteix oà rgàn o orgànisme que hàgueá s dictàt l'àcte o là
resolucioá , sempre que no hàgueá s trànscorregut el termini de prescripcioá (àrt. 220.1
LGT ).
En consequü eà ncià, es proposà àl Ple de l’Ajuntàment de Flix, l’àdopcioá de là seguü ent,
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Antecedents.
1.- Pels Serveis d’Intervencioá -Tresorerià d’àquest Ajuntàment s’hà formulàt
propostà d’ànul·làcioá de drets pendents de cobràment d'exercicis tàncàts.
2.- Consten en l’expedient els informes de secretàrià i d’intervencioá -tresorerià.

PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Procedir à l'ànul·làcioá i rectificàcioá de les obligàcions pendents de
pàgàment d’exercicis tàncàts, que es relàcionen en document ànnex àl present
àcord, per un import totàl de 8.860,52 Euros.
SEGON.- Autoritzar à là Intervencioá municipàl per reàlitzàr les corresponents
ànotàcions comptàbles à fi d'àctuàlitzàr là informàcioá econoà micà, àixíá com les
oportunes rectificàcions o ànotàcions, tànt per comprovàr là sevà veràcitàt, com
per modificàr, reduir o àmpliàr les màteixes.
TERCER.- Contra el present àcord podràà interposàr-se recurs potestàtiu de
reposicioá dàvànt àquestà Ple, en el termini d'un mes comptàt à pàrtir de l'endemàà à
là notificàcioá o publicàcioá de l'àcord.
Tàmbeá podràà interposàr-se àlternàtivàment recurs Contencioá s-Administràtiu
dàvànt el Jutjàt del Contencioá s-Administràtiu àmb seu en Tàrràgonà, en el termini
de dos mesos, de conformitàt àmb l'estàblert en els àrticles 30 , 114.c) i 112.3 de là
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administràtiu Comuá de les
Administràcions Puá bliques, i els àrticles 8 , 10 i 46 de là Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Regulàdorà de là Jurisdiccioá Contencioá s-Administràtivà. Tot àixoà , sense
perjudici que els interessàts puguin interposàr quàlsevol àltre recurs que estimin
oportuá .
Annex
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2017

DENOMINACIÓ
Pavimentació diversos carrers
Resta obres C/Castell PUOSC
Parc de les Casetes
Incentius al comerç
Diputació, premi cobrança
Incentius al comerç
Incentius al comerç

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
1532.6110013
1532.6110014
171.6190014
430.2269904
920.2269904
430.2269904
430.2269904
TOTAL BAIXES

IMPORT
2.165,08
1.158,43
9,60
46,89
5.479,60
0,54
0,38
8.860,52

4.- EXPEDIENT 949/2019. ACORD DE FIXACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCAL
PER L’ANY 2020.
Votació: Unanimitat.
Antecedents:
1.- Com càdà àny, càl fixàr els dos dies de festà locàl que là legislàcioá disposà que
soá n de lliure eleccioá de càdà municipi.
Fonaments de dret:
1.- L’Estàtut dels trebàllàdors, en l’àrticle 37.2 estàbleix que de les 14 festes ànuàls
retribuíüdes i no recuperàbles, dues seràn locàls.
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EXERCICI

2.- L’àrticle 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposà que correspon àl Ple de
l’Ajuntàment proposàr à l’oà rgàn competent (en el càs de Càtàlunyà, el Conseller de
Trebàll, Afers Sociàls i Fàmíálies) les festes locàls del municipi.
En consequü eà ncià, es proposà àl Ple de l’Ajuntàment l’àdopcioá de là seguü ent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- PROPOSAR à là Consellerà de Trebàll, Afers Sociàls i Fàmíálies que les
seguü ents dàtes siguin fixàdes com à festes locàls de Flix per à 2020:
- 13 d’àgost de 2020.
- 14 d’àgost de 2020.
SEGON.- COMUNICAR àquest àcord àls Serveis Territoriàls à les Terres de l’Ebre
del Depàrtàment del Depàrtàment de Trebàll, Afers Sociàls i Fàmíálies per à là sevà
àprovàcioá .
5.- EXPEDIENT 866/2019. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ DE
DRETS RECONEGUTS CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS.
Votació: Majoria absoluta, 10 vots a favor i 1 abstenció, (Sra. Carme Rosich).

Fonaments de Dret:
1.- L’àrticle 191 del Reiàl decret Legislàtiu 2/2004, de 5 de màrç, pel quàl s'àprovà
el text refoá s de là Llei Regulàdorà de les Hisendes Locàls, estàbleix que el
Pressupost de càdà exercici es liquidàràà quànt à là recàptàcioá de drets i àl
pàgàment d'obligàcions el 31 de desembre de l'àny nàturàl corresponent, quedànt
à càà rrec de là Tresorerià locàl els ingressos i pàgàments pendents, segons les seves
respectives contràccions.
El màteix àrticle 191 àfegeix que les obligàcions reconegudes i liquidàdes no
sàtisfetes l'uá ltim dià de l'exercici , els drets pendents de cobràment i els fons líáquids
à 31 de desembre configuràràn el romànent de tresorerià de l'Entitàt Locàl.
2.- L’àrticle 95 del Reiàl decret 500/1990, de 20 d'àbril, pel quàl es desenvolupà el
Càpíátol I del Tíátol VI de là Llei 39/1988, de 28 de desembre, Regulàdorà de les
Hisendes Locàls, en màteà rià de Pressupostos, estàbleix que sense perjudici del
càràà cter dels drets i obligàcions de pressupostos tàncàts , les operàcions que els
àfectin hàuràn de ser instrumentàdes, àutoritzàdes i justificàdes àmb els màteixos
requisits exigits per à les operàcions àplicàdes àl pressupost corrent. Les
operàcions de l'àgrupàcioá de pressupostos tàncàts seràn objecte de comptàbilitàt
independent de là referidà àl pressupost corrent.
3.- L’àrticle 2 del Reiàl decret Legislàtiu 2/2004, de 5 de màrç, pel quàl s'àprovà el
text refoá s de là Llei Regulàdorà de les Hisendes Locàls, estàbleix que per àl
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Antecedents.
1.- Pels Serveis d’Intervencioá -Tresorerià d’àquest Ajuntàment s’hà formulàt
propostà d’ànul·làcioá de drets pendents de cobràment d'exercicis tàncàts.
2.- Consten en l’expedient els informes de secretàrià i d’intervencioá -tresorerià.

cobràment dels tributs i de les quàntitàts que com à ingressos de dret puá blic, tàls
com à prestàcions pàtrimoniàls de càràà cter puá blic no tributàà ries, preus puá blics, i
multes i sàncions pecuniàà ries, hà de percebre là hisendà de les Entitàts Locàls
ostentàràà les prerrogàtives estàblertes legàlment per à là hisendà de l'Estàt, i
àctuàràà , si escàu, conforme àls procediments àdministràtius corresponents.
Considerànt que en virtut de tàl precepte eá s àplicàble à les Entitàts Locàls el
regulàt sobre àquest temà per là Llei 47/2003, de 26 de novembre, Generàl
Pressupostàà rià, respecte àls creà dits de càràà cter no tributàri i el que es disposà en là
Llei 58/2003, de 17 de desembre, Generàl Tributàà rià, pel que fà à les drets de
càràà cter tributàri.
4.- L’àrticle 76 de là Llei 58/2003, de 17 de desembre, Generàl Tributàà rià, preveu
que els deutes tributàris que no hàgin pogut fer-se efectives en els respectius
procediments de recàptàcioá per insolveà ncià provàdà, totàl o pàrciàl, dels obligàts
tributàris es donàràn de bàixà en comptes en là quàntià procedent, mitjànçànt là
declàràcioá del creà dit com incobràble, totàl o pàrciàl, en tànt no es rehàbilitin dins
del termini de prescripcioá ; i que s'extingiràà si, vençut el termini de prescripcioá , no
s'hàgueá s rehàbilitàt.
Considerànt que els errors màteriàls, de fet o àritmeà tics podràn rectificàr-se, à
quàlsevol moment, pel màteix oà rgàn o orgànisme que hàgueá s dictàt l'àcte o là
resolucioá , sempre que no hàgueá s trànscorregut el termini de prescripcioá (àrt. 220.1
LGT ).
En consequü eà ncià, es proposà àl Ple de l’Ajuntàment de Flix, l’àdopcioá de là seguü ent,

PRIMER.- Procedir à l'ànul·làcioá i rectificàcioá dels drets pendents de cobràment
d’exercicis tàncàts, que es relàcionen en document ànnex àl present àcord, per un
import totàl de 33.749,83 Euros.
SEGON.- Autoritzar à là Intervencioá municipàl per reàlitzàr les corresponents
ànotàcions comptàbles à fi d'àctuàlitzàr là informàcioá econoà micà, àixíá com les
oportunes rectificàcions o ànotàcions, tànt per comprovàr là sevà veràcitàt, com
per modificàr, reduir o àmpliàr les màteixes.
TERCER.- Contra el present àcord podràà interposàr-se recurs potestàtiu de
reposicioá dàvànt àquest Ple, en el termini d'un mes comptàt à pàrtir de l'endemàà à
là notificàcioá o publicàcioá de l'àcord.
Tàmbeá podràà interposàr-se àlternàtivàment recurs Contencioá s-Administràtiu
dàvànt el Jutjàt del Contencioá s-Administràtiu àmb seu en Tàrràgonà, en el termini
de dos mesos, de conformitàt àmb l'estàblert en els àrticles 30 , 114.c) i 112.3 de là
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administràtiu Comuá de les
Administràcions Puá bliques, i els àrticles 8 , 10 i 46 de là Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Regulàdorà de là Jurisdiccioá Contencioá s-Administràtivà.
Tot àixoà , sense perjudici que els interessàts puguin interposàr quàlsevol àltre
recurs que estimin oportuá .
Annex
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PROPOSTA D’ACORD:

Descripció

112000

IBI de Naturalesa Rústega

1130000

IBI de Naturalesa Urbana

1150000

Impost s/Vehicles Tracció Mecànica

1160000

Impost s/Increment Valor Terrenys Urbans

300000

Servei d’Abastament d’Aigua

301000

Servei de Clavegueram

Exercici
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2008

Import
4,27
4,36
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
33,26
7,96
89,80
678,52
822,82
848,94
1.204,05
1.398,16
1.797,08
1.947,03
1.947,03
4.030,11
7.003,83
104,80
104,80
203,32
395,10
395,10
314,41
517,73
154,06
176,20
67,29
70,50
124,36
146,53
139,74
93,16
46,58
39,79
232,90
99,95
30,00
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Concepte

302000

304000

325000
331000
349005
391001
399001
450500
450801
450812
461001

Descripció

Exercici
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2008
2009
2010
2011
Servei de Recollida d’Escombraries
2012
2013
2014
2015
2017
2012
2013
2014
Cànon de l’Aigua
2015
2016
2017
Tramitació administrativa
2012
Entrada vehicles a través de voreres
2017
2016
Publicitat mitjans de comunicació
2017
2016
Multes
2017
Altres ingressos diversos
2012
Subvencions Plans d'Ocupació
2015
Subvenció PDC
2016
PUOSC Manteniment
2016
Subvencions Diputació
2017
TOTALS ......................................

Import
41,92
61,83
72,31
62,88
41,92
31,44
20,96
104,80
240,00
335,36
482,08
651,53
672,83
493,41
336,41
246,70
822,60
207,60
149,61
68,65
69,82
350,10
141,64
150,00
10,36
508,97
745,87
400,00
260,00
184,00
13,42
273,31
75,25
126,71
33.749,83

6.- EXPEDIENT NÚMERO: 1084/2019. MOCIÓ PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Là regidorà, Srà. Càrme Rosich demànà là pàràulà per mànifestàr: “Moltes gràcies. A
veure, nosaltres votarem que no, i els explicaré el perquè, ho llegeixo vale que sinó, si
bé estem d’acord amb els valors expressats en general en la moció 1084/2019 sobre
la emergència climàtica, considerem que és una moció buida de contingut en quant a
la aplicació real de les mesures presentades i que afectarien al nostre municipi.
Creiem que el que es presenta en aquesta moció coincideix amb la majoria dels
programes electorals dels diferents grups, i com a tals d’una vaguetat absoluta,
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Concepte

El Bàtlle, Sr. Fràncesc Bàrbero mànifestà: “Gràcies senyora Rosich, només fer un
parell d’apunts. Les mocions, més les mocions a un inici de mandat són com aquesta,
declaratives d’intencions, és obvi, crec que són significatives en quan es fan a un inici
de un mandat i en coses que si que, es que hi ha indicadors concrets, per exemple
parlar de que volem arribar a un 70% de recollida selectiva quan estem a l’ordre del
50, crec que és un objectiu concret i quantificable, que ademes l’exposem de forma
clara, lo de eliminar els combustibles fòssils en les instal·lacions municipals és un
objectiu clar, a partir d’aquí s’ha de desenvolupar és evident, i ha fet referència el
regidor de transició ecològica de que això va acompanyat de un pla futur que
treballarem de forma el més amplia i consensuada possible, entenent i sabent que
compartiu la inquietud i la manera d’actuar davant la emergència climàtica del que
bona part que aquí s’aprova, lamentar el sentit del vot, si que esperem que ens
trobéssim en aquest desenvolupament futur, que s’anirà concretant a mesura que es
vagin implementant les mesures, i que veurà la llum durant els propers anys, jo
voldria posar com a exemple d’aquest tipus de mocions la que es va aprovar en
l’anterior mandat d’adherir-nos al pacte per la eficiència i a la sostenibilitat, el PAES,
fa quatre anys que està aprovat en aquest ajuntament, vam ser també un dels
primers de la demarcació en tenir-lo, i fruit d’aquell document, i fruit d’aquella
adhesió, que també en un inici concretava tot allò que concretava, s’han anat
desenvolupant accions que han permès estalvis, que han permès eficiències, i hem vist
com aquests últims quatre anys s’han canviat tots els punts d’iluminació del municipi
a tecnologia LED reduint un entre un 40 i un 45% el consum, i per tant les emissions,
s’han canviat tancaments d’un munt d’edificis municipals, i aquell document no ho
concretava, simplement declarava treballar en aquell sentit, i és una mica el que fem
avui, en tot cas emplaçar-nos a això, a trobar-nos en el desenvolupament del que aquí
s’exposa i passar-ho a votació si os sembla.”
Votació: Majoria absoluta, 10 vots a favor i 1 vot en contra, (Sra. Carme
Rosich).
Antecedents:
En un plànetà on els recursos nàturàls soá n finits fins àl punt que enguàny là
Humànitàt hà esgotàt jà, el 29 de juliol, el pressupost disponible de recursos
nàturàls que ens proporcionà el Plànetà àl llàrg de tot un àny i là sobre-explotàcioá
fins à finàl d’àny el pàgàràn les futures generàcions à les quàls hipotequem là sevà
vidà. Un Plànetà on el cànvi climàà tic eá s un fet, hem d’àvànçàr càp à un model que
àposti decididàment per là sostenibilitàt, là minimitzàcioá i là trànsformàcioá dels
residus, que impulsi el desenvolupàment de les energies renovàbles i l’àutoconsum,
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considerem que són punts massa importants per tractar-los d’una manera tan
genèrica, sense fer plans d’acció concrets per poder implantar-los.
Demanem al govern municipal concreció sobre com desenvolupar els diferents punts,
i també voldríem remarcar que no es fa cap al·lusió a la central hidroelèctrica de Flix,
ni a la seva gestió pública, per tot això votem que no, i esperem poder treballar
conjuntament amb el govern municipal sobre els punts esmentats. Gràcies.

que implànti unà novà culturà de l’àiguà i dugui à terme unà políáticà integràl de
gestioá del territori que possibiliti l’explotàcioá ràcionàl i sostenible dels seus
recursos nàturàls. El nostre plànetà, àmb els eá ssers vius i els ecosistemes que el
conformen, es troben en greu perill, i provà d’àixoà soá n els recents informes sobre
l’estàt de là biodiversitàt de l’IPBES i sobre l’escàlfàment globàl de l’Orgànitzàcioá
internàcionàl de l’IPCC ( Grup Intergovernàmentàl sobre el Cànvi Climàà tic ) que
àlerten de l’àctuàl rumb que portà à l’extincioá de gràn pàrt dels ecosistemes
terrestres fins àl punt que un milioá d’espeà cies es troben àvui àmenàçàdes per
l’àctivitàt humànà. Meá s encàrà, là crisi ecoloà gicà i civilitzàdorà àtemptà contrà là
sàlut i là proà pià vidà de milions de persones.
Là principàl càusà n’eá s l’àugment de là temperàturà i l’uá nic càmíá per pàl·liàr
àquestà situàcioá eá s un cànvi de model de vidà, d’hàà bits i pàutes de consum entre les
quàls unà de les meá s importànts eá s là trànsformàcioá del sistemà energeà tic càp à
fonts renovàbles
per reduir les emissions de gàsos que escàlfen el Plànetà i/o soá n toà xics i àtempten
contrà là nostrà vidà i là de tots els eá ssers vius.
Dàvànt de l’emergeà ncià climàà ticà que estem vivint, ens càl donàr unà respostà
fermà que impliqui políátiques energeà tiques, àmbientàls i de sostenibilitàt decidides
des de totes les institucions. Hem de pàssàr del compromíás à l’àccioá i àpostàr per
àquelles àccions que ens permetin generàr cànvis reàls.
El moá n locàl com à àdministràcioá meá s proà ximà à là ciutàdànià, hi jugà un pàper
clàu, especiàlment en là conscienciàcioá i cànvi d’hàà bits de là ciutàdànià. Peroà tàmbeá
com à institucioá exemplificàdorà àpostànt per là sostenibilitàt, là millorà de là
quàlitàt de l’àire i l’energià verdà. Per àquest motiu l’Ajuntàment de Flix vol
àssumir là sevà responsàbilitàt en là formàcioá , educàcioá i informàcioá sobre el
necessàri fre à les emissions i reàlitzàr unà àdàptàcioá à les consequü eà ncies de
l’increment de là temperàturà globàl de les àctivitàts que es desenvolupen à Flix
que poden significàr unà àmenàçà.

ACORDS
PRIMER.- Donar suport les mobilitzàcions pel climà, que demànen que es declàri
de mànerà immediàtà l’emergeà ncià climàà ticà i là posàdà en màrxà urgent de
concretes per reduir ràà pidàment à zero les emissions netes de gàsos d’efecte
d’hivernàcle.
SEGON.- Promoure sistemes de recollidà eficients à nivell municipàl, que
gàrànteixin un % de recollidà selectivà netà de l’ordre del 70% i que posin el focus
en là recollidà de là màteà rià orgàà nicà de quàlitàt.
TERCER.- Abandonar l’uá s dels combustibles foà ssils en els vehicles i instàl·làcions
municipàls per àrribàr àl ple àutoconsum eleà ctric o de formes 100% renovàbles i
fomentàr unà mobilitàt sostenible àl municipi.
QUART.- Fomentar l’estàlvi i l’eficieà ncià energeà ticà dels edificis municipàls, per
àrribàr àl bàlànç net zero en les àctivitàts i edificis municipàls. Fer-ho extensiu à là
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Per tots àquests motius, es proposà àl Ple d’àquest Ajuntàment l’àprovàcioá dels
seguü ents

ciutàdànià i posàr à disposicioá locàlitzàcions per fàcilitàr el desenvolupàment de
l’energià solàr i eoà licà.
CINQUÈ.- Treballar per àturàr là peà rduà de là biodiversitàt i restàuràr els
ecosistemes del municipi, recuperànt terrà feà rtil per posàr fre à l’erosioá , fomentànt
là gestioá intel·ligent del territori i àbordànt projectes de regeneràcioá ecoloà gicà.
SISÈ.- Exigir à les àdministràcions superiors el compliment de là normàtivà
europeà sobre là quàlitàt de l’àire per les emissions de dioà xid de nitrogen (NO2) i el
compliment dels compromisos vigents en el màrc de là normàtivà europeà sobre
climà i energià 2030 que demànà:
- Míánim del 40% de reduccioá de les emissions de gàsos d’efecte hivernàcle en
relàcioá àls nivells de 1990.
- Míánim el 27% de millorà d’eficieà ncià energeà ticà.
- Míánim el 27% de quotà d’energies renovàbles.
SETÈ.- Avançar càp à unà economià locàl i de proximitàt, que impulsi là sobirànià
àlimentàà rià, l’àgriculturà i là ràmàderià ecoloà giques i de proximitàt
VUITÈ.- Establir mecànismes de presà de decisions de formà pàrticipàtivà per fer
de là trànspàreà ncià i là pàrticipàcioá pilàrs fonàmentàls de totes les mesures que
s’àpliquin i pel seu seguiment i control.
NOVÈ.- Traslladar àquests àcords àl Govern de là Generàlitàt, àl Govern de l’Estàt i
àls promotors de là convocàtoà rià, “Fridày for future”.
7.- EXPEDIENT 87/2017. DESESTIMENT EN L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE LA
COLÒNIA FABRICA DE FLIX.

Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntàment de Flix, en sessioá celebràdà el dià 10 de màrç de 2017, và
àcordàr, entre àltres,
“1r.- Aprovar, amb caràcter inicial, la declaració del conjunt “Colònia
Fàbrica” de Flix com a Bé Cultural d’Interès Local.
2n.- Obrir un període d’informació pública per un termini de 20 dies, a efectes
de presentació d’al·legacions, tot això de conformitat amb l’establert en
l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
3r.- Concedir un termini d’audiència en l’expedient de 15 dies a l’empresa
ERCROS, SA, propietària del conjunt “Colònia Fàbrica” de Flix, de conformitat
amb l’establert en l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4t.- Finalitzat el termini d’audiència i d’informació pública, elevar el conjunt
de l’expedient al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la seva aprovació
definitiva, de conformitat amb l’establert en l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.”
2.- L’Ajuntàment de Flix i là mercàntil ERCROS, SA, tenen pendent de signàr un
conveni, mitjànçànt el quàl, es procedeix à là càtàlogàcioá i proteccioá de diversos
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Votació: Majoria absoluta, 10 vots a favor i 1 abstenció, (Sra. Carme Rosich).

beá ns immobles de là Coloà nià Fàà bricà, per là quàl cosà, càl procedir à là incoàcioá
d’un nou expedient de declàràcioá de Beá ns Culturàls d’Intereà s Locàl.
Fonaments de Dret:
1.- Article 93 de là Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administràtiu
Comuá de les Administràcions Puá bliques.
En consequü eà ncià, es proposà Al Ple de l’Ajuntàment, l’àdopcioá de là seguü ent,
PROPOSTA D’ACORD:

Element
1
Quàrtelillo o Quàrter Vell
2
Lo Càsino
3
Càses per encàrregàts
4
Càses dels teà cnics
5
Edifici residenciàl
6
Càsà del Director
7
Edifici residenciàl
8
Càsà dels Contràmestres
9
Edifici residenciàl
10
Edifici residenciàl
11
Edifici residenciàl
12
Edifici residenciàl
13
Edifici residenciàl
14
Edifici residenciàl plurif.
15
Edifici residenciàl plurif.
16
Refugi àntiàeri 01
17
Refugi àntiàeri 02
18
Màgàtzem

Situació
Plàçà Sànt Jàume, 1
C. Doctor Stroof, 1
Pç. Doctor Muü ller, 1 - 11
Av. dels Til·lers, 2
Av. dels Til·lers, 1
Av. dels Til·lers, 3
C. de Plienninger, 1-3
C. de Plienninger, 5
C. Doctor Stroof, 3-5
Av. Fràncesc Ripoll, 8-10
C. Doctor Stroof, 6
C. Doctor Stroof, 7
Av. Fràncesc Ripoll, 9
Av. dels Xops, 12
Av. dels Xops, 10
Avingudà dels Xops
Avingudà Ribà-rojà
Estàcioá ferroviàà rià

Referència cadastral
3873101BF9637D0001LI
3971107BF9637D0001OI
3773401BF9637D0001HI
3673903BF9637D0001HI
3773703BF9637D0001MI
3773702BF9637D0001FI
3773402BF9637D0001WI
3773404BF9637D0001BI
3971106BF9637D0001MI
3971105BF9637D0001FI
3671301BF9637B0001PD
3971503BF9637B0001SD
3671302BF9637B0001LD
3671307BF9637B0001KD
3671306BF9637B0001OD
3671307BF9637B0001KD
3973302BF9637D0001TI

TERCER.- Traslladar àquest àcord à ERCROS, SA i à ADIF àls efectes oportuns.
La regidora, Sra. Carme Rosich intervé per manifestar que el seu grup s’ha abstingut
per manca d’informació.
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Finàlitzàt el debàt dels àssumptes inclosos en l’Ordre del dià, i àbàns del punt
d’Informes diversos i, de Precs i Preguntes, el president, de conformitàt àmb
l’estàblert en els àrticles 103.3 del Text Refoá s de là Llei 8/1987, Municipàl i de
Reà gim Locàl de Càtàlunyà, i 82.3 del Reglàment d’Orgànitzàcioá , Funcionàment i
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PRIMER.-Desistir de l’àprovàcioá de l’expedient de declàràcioá de Beá Culturàl
d’Intereà s Locàl de là Coloà nià Fàà bricà, i procedir à l’àrxiu de l’esmentàt expedient.
SEGON.- Iniciar l’expedient de declàràcioá de Beá ns Culturàls d’Intereà s Locàl, dels
seguü ents beá ns immobles situàts à là coloà nià fàà bricà:

Reà gim Juríádic de les Entitàts Locàls, àprovàt pel Reiàl Decret 2568/86, de 28 de
novembre, proposà l’àmpliàcioá de l’ordre del dià, per vià d’urgeà ncià per tràctàr dels
seguü ents àssumptes:
- EXPEDIENT 1119/2019. NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA MESA
D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DIA PER
UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A
FAVORS, AMB EL QUÒRUM D’ADOPCIÓ D’ACORDS A QUÈ FAN REFERÈNCIA ELS
ARTICLES 103.3 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 8/1987, MUNICIPAL I DE RÈGIM
LOCAL DE CATALUNYA, 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.
8.- EXPEDIENT 1119/2019. NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA MESA
D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA
Votació: Unanimitat.
Antecedents:
El Director Generàl de là Mesà d’Alcàldes de l’Energià de Càtàlunyà (MADE) hà
remeà s escrit sol·licitànt el nomenàment del representànt de l’Ajuntàment à là
Mesà, sent que segons els Estàtuts de l’entitàt ( àrt. 14) els membres hàn de ser els
àlcàldes dels municipis que en formen pàrt o regidor en qui deleguin.
En consequü eà ncià, es proposà àl Ple de là corporàcioá l’àdopcioá de là seguü ent,

PRIMER.- Nomenar com à representànt de l’Ajuntàment de Flix à là Mesà
d’Alcàldes de l’Energià de Càtàlunyà, àl Sr. Fràncesc Bàrbero Escrivàà , BàtllePresident de l’Ajuntàment.
SEGON.- Notificar àquest àcord à là Mesà d’Alcàldes de l’Energià de Càtàlunyà àls
efectes oportuns.
CONTROL I FISCALITZACIÓ
9.- INFORMES DE DECRETS DE BATLLIA
Es donà compte de les seguü ents resolucions de Bàtllià,
Número
2019-0159
2019-0160
2019-0161
2019-0162

Data
01/08/2019
01/08/2019
02/08/2019
02/08/2019

Extracte
Aprovació assistències regidors juliol
Autorització Festa Solidària Xofars. 3 d'agost de 2019
Autorització Festa Solidària Xofars. 3 d'agost de 2019
Expedient Tramitació Conjunta Factures-2019-33
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Proposta d’acord:

Data
05/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
12/08/2019
12/08/2019

2019-0169

13/08/2019

2019-0170
2019-0171
2019-0172
2019-0173
2019-0174

13/08/2019
13/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
02/09/2019

2019-0178

03/09/2019

2019-0177
2019-0176

03/09/2019
03/09/2019

2019-0175

03/09/2019

2019-0179

04/09/2019

2019-0180

05/09/2019

2019-0181

06/09/2019

2019-0182

06/09/2019

2019-0183
2019-0184
2019-0185

09/09/2019
10/09/2019
12/09/2019

2019-0186

12/09/2019

2019-0187
2019-0188
2019-0189

15/09/2019
16/09/2019
23/09/2019

2019-0190

25/09/2019

2019-0191
2019-0192
2019-0193
2019-0194
2019-0195
2019-0197
2019-0196

26/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
27/09/2019
30/09/2019
01/10/2019
01/10/2019

Extracte
Pagament factures
Convocatòria Junta de Govern 23/19
Delegació funcions Batllia per vacances.
Complement salarial Guàrdia Municipal
Aprovació Pla Seguretat i Salut
Expedient Tramitació Conjunta Factures -2019-35
Subvenció Diputació de Tarragona. Gestió Sebes. 25.000
euros
Sol·licitud ocupació via pública Parades Festa Major 2019
Sol·licitud autorització ampliació horari Bars
Liquidació taules març i abril 2019
Nòmines mes de juliol 2019
Liquidació taules any 2019. Mesos maig i juny
Delegació en Lara Bertran López de los Mozos, per casar a
Meritxell i Oscar.
Aprovació assistències regidors agost
Nòmines mes d'agost 2019
Declaració de dol oficial per la defunció del Sr. Ramon
Sabaté Garciapons, exregidor de l'Ajuntament de Flix
Convocatòria Junta de Govern 24/2019
Contractació laboral per màxima urgència del Sr. Joan
Bagés Rubi, com a professor de l'Escola Municipal de Música
Conveni per a la gestió de la Reserva Natural de Sebes i el
Meandre de Flix
Sol·licitud adhesió Pla execució anual del projecte Ribera
d'Ebre Viva 2019
Pagament Relació fres. 37
Borsa treball per cobrir vacants monitors menjador escolar.
Sol·licitud via pública i material divers Petits Valents
Nomenament d'una monitora de menjador escolar pel curs
2019/2020.
Línies fonamentals del pressupost de 2020
Convocatòria Junta de Govern 2019/25
Expedient Tramitació Conjunta Factures -2019-39Sol·licituds diverses XXIV Concentració Vila de Flix. Moto
Club Flix
Pagament factures
Institut Català d'Energia PIRVEC 2019
Complement salarial Guàrdia Municipal agost
Complement salarial Guàrdia Municipal setembre
Eleccions Generals novembre 2019
Assistències regidors setembre 2019
Nòmines mes de setembre 2019

El Ple es donà per àssàbentàt.
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Número
2019-0163
2019-0164
2019-0165
2019-0166
2019-0167
2019-0168

10.- ALTRES INFORMES
El Sr Bàtlle, Sr. Fràncesc Bàrbero informà sobre là visità que els membres de l’equip
de govern hàn reàlitzàt à les obres de descontàminàcioá de l’embàssàment de Flix.
El Sr. Bàtlle informà que estàà previst que les obres de drenàtge dels fàngs à
l’embàssàment finàlitzin àbàns del 31 de desembre d’enguàny.
PRECS I PREGUNTES
11.- PRECS I PREGUNTES

El Bàtlle, Sr. Fràncesc Bàrbero mànifestà: “Si os sembla os responc la pregunta i en
acabat anem per la part de precs.
Entengui’m doncs que evidentment hem tardat pocs dies des de la visita a donar
compte en sessió plenària, crec que no hi ha lloc mes adient per donar la informació
que davant del públic i davant de tots els membres de la corporació, si que si el que es
refereix que doncs les visites de obres o les visites serveis afectats o qualsevol altre
esdeveniment sigui sistemàticament doncs convidar als grups de la oposició,
comprendrà doncs que s’emmarquen aquest tipus de visites en el marc de
col·laboració dels que tenim responsabilitats, responsabilitats com a actuants i
responsabilitat sobre qualsevol de les coses que poden derivar, sigui el servei d’aigua
potable, sigui la qualitat de l’aire, sigui els plans de emergència. Permeti’m una
comparació, i les comparacions sempre són odioses, però no veurà per exemple mai
doncs no se, una visita d’una obra pública sigui la línia 9 del metro, sigui una
infraestructura viaria, doncs als ministres o als consellers o a qualsevol dels
responsables acompanyats dels membres de la oposició al seu parlament o a la seva
cambra, o al seu lloc de representació. Demani absolutament tota la informació,
farem un esforç curós, però no ens demani de tenir un rol com si estiguéssiu a govern
quan voluntàriament i molt legítimament heu triat estar a oposició, simplement per
marcar el rol que correspon a tothom, a mi m’hagués agradat anar acompanyat de
contra més gent millor, però al final les visites necessàriament són limitades i
necessàriament s’emmarquen una col·laboració entre responsables de les
administracions actuals i de les empreses que hi actuen, entengui’m la resposta, si
que, demani tota la informació que calgui que en això si que ens trobarà en la més
absoluta transparència i demanda d’informació que ens pugui adreçar a vostè i a
qualsevol veí de Flix. Tenia dos precs també m’ha dit?
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Là regidorà, Srà. Càrme Rosich mànifestà: “Tinc dos precs, faré primer la pregunta
perquè era en referència, si es pot, la pregunta és sobre la visita que vareu fer a la
planta de tractament de residus, perquè pensem que és una informació d’interès
general també ens hagués agradat com a grup municipal poder assistir en aquesta
explicació que os van fer a vosaltres, està bé que la extracció acabi el 2019, i més que
res seria això la pregunta, intentareu fer-nos partícips de les coses que es suposa que
ens afecten a tots, més que res per la informació també com a grup municipal, això és
la pregunta.”

El Bàtlle, Sr. Fràncesc Bàrbero mànifestà: “Si, si em permet i abans crec que és el
senyor Secretari alguna observació tindrà sobre la representació o no fidedigna del
que passa als plens respecte a les actes, jo lamento que es sentis maltractada, i per
descomptat és la intenció d’aquest Batlle, i crec que de la completa totalitat de
l’equip de govern i de la corporació de no entrar en debats personals i sobre
sentiments. Vetllaré absolutament perquè ningú es senti maltractat en aquest ple, li
agraeixo doncs que ho faci des de la mesura i el respecte en que ha llegit la seva
declaració. Tingui per acceptat el prec, ho faig extensiu a tothom, inclòs el seu grup i
el públic assistent, entenem que els plens han de ser llocs de debat però sempre de
respecte.
Sobre si les actes s’han de gravar o s’han de retransmetre o qualsevol cosa mitjançant
mitjans de comunicació per a ser fidels, aquesta casa sempre ha estat escrupolosa en
la elaboració de les actes, tots els secretaris que hem tingut han vetllat perquè així
sigui, i em sembla que el Secretari actual no és cap excepció, en tot cas si vol afegir
alguna cosa.
El secretàri municipàl, Sr. Arturo Gonzàá lez, demànà là pàràulà i mànifestà: “No, no,
només una precisió i dir que l’acta de la sessió del 5 d’agost és literal, l’apartat de
precs i preguntes és transcripció literal del que es va dir aquí, només això, que
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Là regidorà, Srà. Càrme Rosich mànifestà: “Te raó que les comparacions són odioses.
Bé, ara voldria fer els precs que tinc. En primer lloc voldria fer una queixa formal i a
la vegada un prec, un segon que em poso això cap aquí que sinó no llegeixo bé.
Al ple del passat mes d’agost es va produir un fet del qual demano quedi constància,
com suposo que tots vostès recordaran, vaig fer una intervenció al ple sobre la
presència del grup “Unitat per Flix – Candidatura de progrés” al equip de govern del
nostre Ajuntament, i si, el nom era incorrecte la qual cosa lamento i demano
disculpes públicament. Arran de la meva intervenció, que entenc pugues produir
diverses reaccions, vaig patir i em vaig empassar tot un reguitzell d’al·lusions cap a
la meva persona, i em vaig sentir maltractada, verbalment es clar, pel representant
d’Unitat per Flix, i no vull encetar cap polèmica ni tampoc voldria que el senyor
Sabaté ens tornes a oferir com a resposta al que os dic un discurs d’aquells llargs als
que ens té acostumats. Dic que em vaig sentir maltractada per les paraules del senyor
Sabaté i també pel silenci de tots i l’aprovació amb el cap d’alguns membres del ple.
També voldria remarcar que a l’acta del ple queda constància d’allò que es diu, però
no de tot, com passa a la del dia 5 d’agost de 2019, que avui m’he abstingut perquè
crec que no era prou fidedigna al que es va dir en aquella sessió del ple. Finalment
voldria deixar una frase per reflexionar “Memento mori”, recorda que moriràs, i ho
dic perquè l’egocentrisme i la prepotència, i la mala educació, no porten en lloc, per
tot això prego que el president del ple, en aquest cas el nostre batlle, vetlli perquè es
mantingui el respecte entre regidors i els temps d’intervenció que es detalla al rom, ja
sé que ho farà perquè així m’ho ha dit, però volia que quedes per escrit. I que donat
que en les actes escrites no es pot apreciar la entonació, actitud o llenguatge corporal
dels intervinents, es faci gravació en vídeo de les sessions plenàries i siguin visibles a
la web de l’ajuntament, ja que són públiques.
Gràcies.

evidentment la llei no obliga a que les actes siguin literals però justament aquesta si
que ho era.”
El Bàtlle, Sr. Fràncesc Bàrbero mànifestà: “Moltes gràcies senyor Secretari, no sé si hi
ha algun prec, alguna pregunta més?. Entenia que hi havia el prec de la gravació i el
prec del respecte, bueno són tres, digui.”
Là regidorà, Srà. Càrme Rosich mànifestà: “A veure, el següent prec era, que en el
passat ple, també del 5 d’agost, el nostre grup municipal “Crida Flixanca” va fer una
pregunta sobre l’incendi del 26 de juny de 2019, que consistia en saber si
l’Ajuntament faria un informe detallat on s’especifiquessin les actuacions, i
s’analitzessin les mateixes per tal d’identificar les mancances o millores en el cas que
es tornes a patir una situació d’incendi com la que vam patir. El senyor Batlle va dir
prendre nota del prec i estudiar si pertocava o no la emissió de l’informe i que ens
remetia al pròxim ple per donar contingut o explicacions de la no emissió, i que
restem a la espera.
Gràcies.

I no hàvent-hi meá s àssumptes à tràctàr, el Sr. Alcàlde-President àixecà là sessioá ,
essent l’horà que s’àssenyàlà en l’encàpçàlàment, là quàl cosà, com à secretàri, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’àrticle 2.c) del Reiàl
Decret 128/2018, de 16 de màrç, pel quàl es regulà el reà gim juríádic dels funcionàris
d’Administràcioá Locàl àmb hàbilitàcioá de càràà cter nàcionàl.
Signàt: Fràncesc Bàrbero Escrivàà , Alcàlde-President; Arturo Gonzàá lez Benet,
secretàri municipàl. DOCUMENT SIGNAT ELECTROÈ NICAMENT
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El Bàtlle, Sr. Fràncesc Bàrbero mànifestà: “Si, he donat instruccions avui mateix en
junta de govern, perquè només fa uns quants dies tenim juntes de govern, que os
remetin al vostre grup i si és d’interès de qualsevol altre, l’informe que hem elaborat i
hem remés al cap d’emergències de Terres de l’Ebre respectiu a aquestes actuacions,
no és un informe que haguéssim elaborat únicament a títol d’iniciativa nostra, sinó
també recollint alguns dels anhels i preguntes que se ens requerien des de
emergències, el tindrà si no el té al correu avui doncs els tindrà en els pròxims dies
segur, i en tot cas qualsevol cosa que vulgui comentar sobre la mateixa l’emplaço a
demanar hora o qualsevol trobada, i comentem el contingut de la mateixa.

