AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 1/2013 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2013
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari-Interventor:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
1/2013
30 DE GENER DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 9/2013, de 25 de gener
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
20:35 hores

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

Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Flix per
a l’exercici 2013, de la plantilla orgànica i de les bases d’execució
del pressupost
4. Aprovació provisional d’una modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2013.
5. Aprovació de la sol·licitud de subvenció del programa Leader 20072013 per al finançament del projecte de conservació i millora del
Pas de Barca de Flix.
6. Aprovació de la moció per un servei ferroviari digne a la Ribera
d’Ebre i el conjunt de les Terres de l’Ebre.
7. Aprovació de la moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el
dret a decidir del poble de Catalunya.
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8. Assumptes sobrevinguts.
9. Informes diversos.
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió extraordinària i urgent de data 15 de novembre de
2012.
-Acta sessió ordinària de data 12 de desembre de 2012.
No havent observacions, s’entenen aprovades les actes, 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 DE DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 149/2012, de 7 de desembre,
al 8/2013, de 22 de gener:
Decret

Data

149/12

7/12/12

150/12

10/12/12

151/12

11/12/12

152/12

13/12/12

153/12

13/12/12

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Referència
Correcció d’un acord de Junta de Govern de 6 d’agost
de 2012
Convocatòria Junta de Govern del dia 12 de desembre
de 2012
Aprovació Pla de Seguretat obra Millora enllumenat i
arranjament de voreres d’un tram del C/ Escoles i Av.
De La Llum.
Aprovació modificació del cartipàs i delegació de
competències.
Nomenament dels integrants de la Junta de Govern
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154/12

13/12/12

155/12
156/12
157/12
158/12
159/12
160/12
01/13

13/12/12
14/12/12
27/12/12
27/12/12
28/12/12
28/12/12
07/01/13

02/13

07/01/13

03/13
04/13

08/01/13
09/01/13

05/13

10/01/13

06/13
07/13
08/13

14/01/13
15/01/13
22/01/13

Local
Nomenament del Tercer Tinent d’Alcalde en substitució
de Ramón Sabaté i Arqué per renúncia d’aquest.
Anul·lació de rebuts
Convocatòria Junta de Govern de 19 de desembre de 2012
Pròrroga de contractació laboral dinamitzadora
Inici expedient 6/2012 generació ingressos
Aprovació expedient 6/2012 generació de crèdits ACA
Inici expedient pressupost
Correcció errada material de la Junta Govern de
19/12/12
Correcció errada material de la Junta Govern de
27/12/12
Convocatòria Junta de Govern 1/2013
Delegació de funcions en el regidor i Tercer Tinent d’Alcalde per
casament.
Aprovació definitiva del projecte “Arranjament del carrer Bons
Aires”
Liquidació taxa d’ocupació de la via pública
Acord pagament a Flexus Teatre
Convocatòria Junta de Govern 2/2013

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA PER A L’EXERCICI 2013
Antecedents:
1.- L’ Alcaldia de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici
2013.
2.- El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès els informes que
figuren a l’expedient.
3.- El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
4.- La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories en què s'integren els funcionaris, el
personal laboral i l'eventual, i que ha de respondre als principis de
racionalitat, economia i eficàcia.
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Fonaments de dret:
1.- En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per
la legislació vigent.
2.- La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb
els articles 162 a 171 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; els
articles 2 a 23 del RD 500/90 i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
3.- L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que en el marc de les seves
competències
d’autoorganització,
les
Administracions
Públiques
estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen
la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de
funcions i d’acord amb el que preveu aquest capítol.
4.- Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, 52.2.j i 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, 126.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local i 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per
a la reforma de la funció pública estableixen que el ple de l’Ajuntament ha
d’aprovar anualment la plantilla de personal, la qual ha de comprendre
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual,
en la mateixa sessió que aprovi el pressupost.
5.- L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, d’aplicació al personal al servei de
les corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes
que estableix la legislació sobre funció pública local, preveu que la
plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en els
pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d’acord
amb les escales de cada cos. També inclou el personal eventual i el
laboral.
6.- En el mateix sentit, l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal
laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el
nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin
vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu
ingrés. A continuació l’article 26 del RPSEL estableix que l’entitat local ha
d’aprovar anualment la Plantilla de Personal en la mateixa sessió en que
aprovi el pressupost.
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix,
que inclou el propi de l’Entitat i el de la societat mercantil, Flix, Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, SAM, per a l'exercici econòmic de 2013, la
quantia del qual, és de 4.687.676 euros, així com les seves bases
d'execució, tot això, de conformitat amb el que preveuen els articles 112
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 162 i
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i que figura com annex 1 al
present acord.
2n.- APROVAR la plantilla de personal al servei d'aquest Ajuntament, que
compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera i
eventuals i al personal laboral corresponent a l'exercici 2013, que figura
inclosa en el Pressupost, tot això de conformitat amb l’establert en els
articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i que figura com annex 2 al present acord.
3r.- SOTMETRE el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per a
l'exercici 2013, i les seves bases d'execució a exposició pública, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que estimin oportunes davant del Ple, que en
tot cas, disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les, de conformitat
amb el que preveuen l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4t. FER constar que si durant el termini d'exposició pública no es
presenten reclamacions, el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per
a l'exercici 2013 i les seves bases d'execució es consideraran
definitivament aprovats, de conformitat amb el que preveuen l’article
169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
5è. FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, tant
àmpliament com en dret sigui necessari, per realitzar els actes i signar els
documents oportuns per a l’efectivitat d’aquest acord.
6è.- INSERIR en el tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona el resum del pressupost i la plantilla íntegra del personal.
7è.- TRASLLADAR una còpia de la plantilla a Direcció General de la Funció
Pública Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Llegida la proposta d’acord el Sr. Delfí Castellví, regidor d’hisenda, explica
detalladament el contingut dels pressupostos.
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Finalitzada l’explicació la Sra. Montserrat Forcades formula dues
preguntes: 1) La raó per la qual augmenta la plantilla de personal de 68 a
75 persones; i 2) Si a l’hora d’elaborar el pressupost l’equip de govern ha
tingut present el compliment de la nova normativa d’estabilitat
pressupostària.
A la primera qüestió el Sr. Castellví respon que l’augment es deu a la
incorporació a la plantilla com a personal laboral temporal dels
socorristes, taquillers i monitors del Tria’t l’estiu, que juntament amb els
treballadors actuals i les places vacants donen lloc a les 75 persones que
consten a la plantilla.
Respecte a la segona qüestió el Sr. Alcalde respon que efectivament el
pressupost que se sotmet a aprovació compleix amb els paràmetres
introduïts per la nova normativa d’estabilitat pressupostària. Així consta
també als informes emesos per la intervenció.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER 8 VOTS
A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 ABSTENCIONS (GRUP CIU), QUE CONFORMEN EL
TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX 1
PRESSUPOST 2013. RESUM PER CAPÍTOLS
ESTAT D’INGRESSOS
Cap. Denominació
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
6 Alienació d'inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Total.............
ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
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Entitat
1.492.600,00
59.000,00
900.165,00
1.585.610,00
40.101,00
0,00
438.000,00
0,00
0,00

Flix, GIE, SAM
0,00
0,00
109.200,00
48.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00

Pressupost
1.492.600,00
59.000,00
1.009.365,00
1.633.610,00
40.101,00
0,00
453.000,00
0,00
0,00

4.515.476,00

172.200,00

4.687.676,00

Entitat
1.706.297,00
1.831.565,00
33.000,00
147.810,00
577.804,00
0,00

Flix, GIE, SAM
85.000,00
71.200,00
1.000,00
0,00
15.000,00
0,00

Pressupost
1.791.297,00
1.902.765,00
34.000,00
147.810,00
592.804,00
0,00
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8
9

Actius financers
Passius financers
Total...............

0,00
219.000,00

0,00
0,00

0,00
219.000,00

4.515.476,00

172.200,00

4.687.676,00

ANNEX 2
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE FLIX ANY 2013

Nombre places Denominació
1.
FUNCIONARIS
1.1. Amb Habilitació estatal
1.1.1. Subescala Secretaria-Intervenció
1
Secretari-Interventor
1.2. Administració General
1.2.1. Subescala Tècnica
2
Tècnics Mitjans
1.2.2. Subescala Administrativa
2
Administratius
1
Administratiu
1.2.3. Subescala Auxiliar
4
Auxiliar Administratius
1.3. Administració Especial
1.3.1. Subescala Tècnica
1
Cap de Serveis Municipals
1
Tècnica Mitjà Biblioteca
1.3.2. Subescala Comeses Especials
1
Cap Guàrdia municipal
2
Guàrdies Municipals
GuàrdiesMunicipals
4
(Vigilants)
2. PERSONAL LABORAL
2.1. Personal laboral fix
1
Arquitecte Tècnic
1
Tècnic Arxiu
1
Capatàs Brigada Municipal
1
Oficial 2ª Brigada d’Obres
1
Oficial 2a Brigada d'Obres
1
Monitor Esportiu
1
Oficial 1a Brigada d’Obres
5
Oficial 1a Brigada d'Obres
1
Auxiliar Administratiu
1
Xofer
2
Peó Brigada d’Obres
1
Directora Escola Bressol
3
Educadora
1
Auxiliar Educadora
1
Directora Escola Música
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Grup

C.
Destí

Vacants

A1

26

**

A2

22

2

2 interines

C1
C1

20
14

2
1

1 interina
1 interina

C2

18

3

2 interines

A1
A2

26
18

**
**

C2
C2

20
16

1

Altres

16

1

II
II
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
II
IV
V
II

23
20
21
13
12
18
16
14
16
18
12
20
14
13
20

Observacions

1 interina

1 vacant
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Cap d'Estudis Escola
1
Música
II
9
Professor música
II
3
Auxiliar de locutori
V
2.2. Personal laboral eventual
1
Dinamitzador cultural
IV
1
Oficial 1ª
V
1
Xofer
V
1
Tècnic de Joventut
IV
1
Auxiliar Administratiu
V
1
Tècnic llei de Barris
II
1
Directora Veu de Flix
II
1
Monitora de suport
V
1
Monitor de natació
IV
2
Socorristes
IV
2
Taquillers
V
6
Monitors Tria’t l’estiu
IV
2
Peó
VI
RESUM
FC
Ajuntament
19
Totals.........................................
19
TOTAL PERSONAL: 75
FC= Funcionaris de carrera; LF= Laboral Fix; LE= Laboral
PE=Personal eventual

20
18
18
14
14
18
14
16
23
23
13
14
14
12
14
12
LF
35
35

LE
21
21

PE
0
0

Totals
75
75

Eventual;

*************************************************
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'ANY 2013.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords
d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les
ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions
normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de
manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que
s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la
Intervenció, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2013 la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 4, reguladora de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres.
Es modifica l’article 2 de la l’annex, que conté la taula de mòduls per la
determinació de la base imposable de l’impost. La taula passa a ser la
següent:

Tipologia
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Habitatges
Habitatges aïllats (4 façanes)
més de 200 m2
de més de 150,01 i menys de 200 m2 i de
menys de 50 m2
entre 100,01 i 150 m2
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Mòdul

936,00 €/m2
842,40 €/m2
748,80 €/m2
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1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1
4.1.1

4.1.2
4.2
4.2.1

4.2.2
4.3

entre 100 i 50 m2
Habitatges en testera (3 façanes)
més de 200 m2
de més de 150,01 i menys de 200 m2 i de
menys de 50 m2
entre 100,01 i 150 m2
entre 100 i 50 m2
Habitatges entre mitjaneres
més de 200 m2
de més de 150,01 i menys de 200 m2 i de
menys de 50 m2
entre 100,01 i 150 m2
entre 100 i 50 m2
Magatzems
Magatzems aïllats (4 façanes)
Magatzem i naus industrials
Coberts.
Magatzems en testera (3 façanes)
Magatzem i naus industrials
Coberts.
Magatzems entre mitjaneres
Magatzem i naus industrials
Coberts.
Aparcaments
Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ edifici
Edificis d’aparcament
Garatges.
Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’ edifici.
Edificis d’aparcament
Garatges.
Locals
Locals aïllats (4 façanes)
Locals i magatzems comercials sense ús i
plantes altes per a locals sense ús específic.
Sota cobertes compartides com a locals o no
vinculades
Locals bancaris
Locals en testera (3 façanes)
Locals i magatzems comercials sense ús i
plantes altes per a locals sense ús específic.
Sota cobertes compartides com a locals o no
vinculades
Locals bancaris
Locals entre mitjaneres
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655,20 €/m2
858,00 €/m2
772,20 €/m2
686,40 €/m2
600,60 €/m2
780,00 €/m2
702,00 €/m2
624,00 €/m2
546,00 €/m2

327,60 €/m2
280,80 €/m2
300,30 €/m2
257,40 €/m2
273,00 €/m2
234,00 €/m2

561,60 €/m2
468,00 €/m2
514,80 €/m2
429,00 €/m2

561,60 €/m2
936,00 €/m2

514,80 €/m2
858,00 €/m2
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4.3.1

4.3.2
5.1

5.2

5.3

6.1
6.2
6.3
7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

Locals i magatzems comercials sense ús i
plantes altes per a locals sense ús específic.
Sota cobertes compartides com a locals o no
vinculades
Locals bancaris
Arquitectura
monumental,
cinemes,
discoteques, hotels de 5 estrelles, museus,
teatres i auditoris. Edifici aïllat (4 façanes)
Arquitectura
monumental,
cinemes,
discoteques, hotels de 5 estrelles, museus,
teatres i auditoris.
Edifici en testera (3
façanes)
Arquitectura
monumental,
cinemes,
discoteques, hotels de 5 estrelles, museus,
teatres i auditoris. Edifici entre mitgeres (1/2
façana)
Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.
Edifici aïllat (4 façanes)
Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris .
Edifici en testera (3 façanes)
Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.
Edifici entre mitgeres
Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles.
Centres
d’investigación
i
laboratoris
universitàries.
Centres
penitenciaris.
Estacions,
Aeroports
i
terminals
de
transports. Facultats i escoles universitàries.
Edifici aïllat (4 façanes)
Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles.
Centres
d’investigación
i
laboratoris
universitàries.
Centres
penitenciaris.
Estacions,
Aeroports
i
terminals
de
transports. Facultats i escoles universitàries.
Edifici en testera (3 façanes)
Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles.
Centres
d’investigación
i
laboratoris
universitàries.
Centres
penitenciaris.
Estacions,
Aeroports
i
terminals
de
transports. Facultats i escoles universitàries.
. Edifici entre mitgeres
Laboratoris d’ anàlisis. Edificis de jutjats.
Palaus d’ exposicions i congressos. Edifici
aïllat (4 façanes)
Laboratoris d’ anàlisis. Edificis de jutjats.
Palaus d’ exposicions i congressos. Edifici en
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468,00 €/m2
858,00 €/m2
1.428,84
€/m2

1.309,77
€/m2

1.190,70
€/m2
1.333,58
€/m2
1.222,45
€/m2
1.111,32
€/m2

1.111,32
€/m2

1.135,13
€/m2

1.031,94
€/m2
1.143,10
€/m2
1.047,80
€/m2
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8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

testera (3 façanes)
Laboratoris d’ anàlisis. Edificis de jutjats.
Palaus d’ exposicions i congressos. Edifici
entre mitgeres
Aparhotel i residències. Cementiris. Centres
de culte. Clubs socials amb serveis.Edificis
administratius. Edificis serveis publics.
Hotels de 3 estrelles.. Edifici aïllat (4
façanes)
Aparhotel i residències. Cementiris. Centres
de culte. Clubs socials amb serveis.Edificis
administratius. Edificis serveis publics. Hotels
de 3 estrelles. Edifici en testera (3 façanes)
Aparhotel i residències. Cementiris. Centres
de culte. Clubs socials amb serveis.Edificis
administratius. Edificis serveis publics. Hotels
de 3 estrelles.. Edifici entre mitgeres.
Centres mèdics, consultoris, despatxos amb
alt equipaments, escoles i instituts grau mig,
edificis d’oficines, laboratoris Industrials,
hotels de 2 estrelles, locals bancaris,
pavellons i complexos esportius i d’ oci ,
restaurants i cafeteries. Edifici aïllat (4
façanes)
Centres mèdics, consultoris, despatxos amb
alt equipaments, escoles i instituts grau mig,
edificis d’oficines, laboratoris Industrials,
hotels de 2 estrelles, locals bancaris,
pavellons i complexos esportius i d’ oci ,
restaurants i cafeteries. Edifici en testera (3
façanes)
Centres mèdics, consultoris, despatxos amb
alt equipaments, escoles i instituts grau mig,
edificis d’oficines, laboratoris Industrials,
hotels de 2 estrelles, locals bancaris,
pavellons i complexos esportius i d’ oci ,
restaurants i cafeteries. Edifici entre mitgeres
Construccions
per
turisme
rural,
Asils.Dispensaris. CAP. Hostals. Hotels d' 1
estrella. Llar d’ infants i parvularis. Pensions.
Piscines cobertes. Edifici aïllat (4 façanes)
Construccions
per
turisme
rural,
Asils.Dispensaris. CAP. Hostals. Hotels d' 1
estrella. Llar d’ infants i parvularis. Pensions.
Piscines cobertes. Edifici en testera (3

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

1.047,80
€/m2

1.047,80
€/m2

1.047,80
€/m2

873,18 €/m2

952,56 €/m2

873,18 €/m2

793,80 €/m2

857,30 €/m2

785,86
€/m2
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11.3

12.1

12.2

12.3

13.1
13.2
13.3
14.1
14.2

14.3
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2
16.3
17
18

19

façanes)
Construccions
per
turisme
rural,
Asils.Dispensaris. CAP. Hostals. Hotels d' 1
estrella. Llar d’ infants i parvularis. Pensions.
Piscines cobertes.. Edifici entre mitgeres
Botigues i comerços amb activitat. Estables
de cria intensiva i escorxadors. Sales d’ usos
múltiples. Edifici aïllat (4 façanes)
Botigues i comerços amb activitat. Estables
de cria intensiva i escorxadors. Sales d’ usos
múltiples. Edifici en testera (3 façanes)
Botigues i comerços amb activitat. Estables
de cria intensiva i escorxadors Sales d’ usos
múltiples. Edifici entre mitgeres.
Vestidors. Edifici aïllat (4 façanes)
Vestidors. Edifici en testera (3 façanes)
Vestidors. Edifici entre mitgeres
Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes
edifici industrial. Edifici aïllat (4 façanes)
Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes
edifici industrial. Edifici en testera (3
façanes)
Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes
edifici industrial. Edifici entre mitgeres
Construccions auxiliars o annexes. Edificis
Industrials, tallers i fàbriques. Graners o
magatzem. Piscines descobertes. Quadres
estables. Edifici aïllat (4 façanes)
Construccions auxiliars o annexes. Edificis
Industrials, tallers i fàbriques. Graners o
magatzem. Piscines descobertes. Quadres
estables. Edifici en testera (3 façanes)
Construccions auxiliars o annexes. Edificis
Industrials, tallers i fàbriques. Graners o
magatzem. Piscines descobertes. Quadres
estables. Edifici entre mitgeres
Ascensor.
en edificis aïllats (4 façanes)
en edificis testers (3 façanes)
en edificis entre mitgeres
Parcs i jardins.
Càmpings i pistes esportives descobertes.
Façanes i Cobertes. Graderies. Obres d’
urbanització.
Estacionaments en superfície. Paviments d’
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714,42
€/m2

762,05 €/m2

698,54 €/m2

635,04
666,80
611,23
555,66

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

571,04 €/m2

523,91 €/m2
476,28 €/m2

476,28€/m2

436,59€/m2

390,00€/m2
4.762,80€/m2
4.365,90€/m2
3.969,00€/m2
171,60€/m2

128,70€/m2
79,38€/m2
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20
21

asfalt. Tanques i murs.
Paviments amb drenatge.
Condicionament de terreny.

39,69€/m2
19,84€/m2

2.- Ordenança Fiscal núm.: 6.6. reguladora de la taxa pel servei de piscina
Es modifica l’article 3. Quota tributària, pel que respecta al concepte
“Entrades. Fins 16 anys i majors de 65 anys”, que passa a estar redactat de
la següent forma: “Entrades. De 9 a 16 anys i majors de 65 anys.”
3.- Ordenança Fiscal núm.: 6.10. reguladora de la taxa pel servei de
transport de l’autobús municipal.
Es modifica l’article 3. Quota tributària:
S’elimina el talonari de 10 bitllets.
Pel que respecta a l’import del talonari de 100 bitllets, aquest passa a ser
de 32,73 euros.
4.- Ordenança Fiscal núm.: 6.13. reguladora de la taxa per la utilització i
prestació de serveis en béns de titularitat municipal.
Es modifica l’article 4. Tarifes, pel que respecta a l’aclariment aplicable al
castell nou i la barca, que queda redactat de la següent forma:
“Si el sol·licitant es troba empadronat a Flix, s’aplicarà una reducció de
100 euros quan es tracti d’una cerimònia de casament”.
5.- Ordenança Fiscal núm.: 6.17, reguladora de la taxa pel servei
d’acollida a l’Escola Enric Grau.
Es modifica l’article 3. Quota tributària, afegint dos nous conceptes:
Acollida 12:30h a 13 h: 22 €/mensuals.
Serveis puntuals. Acollida 12:30 h a 13 h: 2 €/dia.
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
www.flix.cat
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
La Sra. Montserrat Forcades manifesta que el seu grup està d’acord amb
les modificacions excepte la que fa referència a l’ordenança fiscal núm.: 4,
la qual votaran en contra. Entenen que la taula de mòduls no s’adapta als
preus actuals fruit de la situació de crisi que vivim i que, com a resultat,
provoca que el cost tributari de realitzar obres a Flix sigui superior al
d’altres municipis.
Es decideix sotmetre a votació de forma separada la modificació de
l’ordenança fiscal núm.: 4 i, d’altra banda, la resta de modificacions.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 4, S’APROVA PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I
ERC) I 3 EN CONTRA (GRUP CIU), QUE CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
VOTACIÓ: SOTMESES A VOTACIÓ LES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS NÚM.: 6.6, 6.10, 6.13 I 6.17, S’APROVEN PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.

*************************************************
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA LEADER 2007-2013 PER AL
FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PAS DE LA
BARCA
Atès que mitjançant Ordre AAR/429/2012, de 21 de desembre del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’aproven les bases
reguladores dels ajuts a les despeses de gestió i finançament ocasionades pels
grups d’acció local seleccionats en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de
Desenvolupament rural de Catalunya període 2007-2013, corresponents a
l’anualitat 2012.
Una de les mesures d’aplicació d’aquest programa fa referència a la conservació i
millora del patrimoni rural, contemplant ajuts que poden arribar fins el 80% del
cost total subvencionable.
Atesa la necessitat existent d’efectuar una tasca de conservació i millora del Pas
de la Barca de Flix, atesa la seva importància, tant des del punt de vista de les vies
de comunicació del municipi com des del punt de vista turístic.

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

Atès que aquesta actuació requereix una despesa que actualment l’Ajuntament
no pot afrontar únicament disposant de recursos propis.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR sol·licitar la inclusió del projecte de conservació i millora del Pas de
la Barca de Flix, com a actuació a finançar pel programa Leader, anualitat 2012.
2n.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
El Sr. Francesc Barbero explica els detalls del projecte que es presenta a la
subvenció, a l’espera de tenir les xifres definitives de l’actuació.
La Sra. Forcades demana la màxima transparència per part de l’equip de
govern sobre aquest tema i resten a l’espera de conèixer aquestes xifres
definitives.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE A LA
RIBERA D’EBRE I EL CONJUNT DE LES TERRES DE L’EBRE
El recent inici de les operacions en la línia de TGV fins la frontera francesa
ha provocat una forta polèmica al voltant de les subvencions als
abonaments de l’Alta Velocitat que fan que els seus preus siguin més
competitius que en els trens de Rodalies i Regionals, els que utilitza la
gran majoria dels usuaris i els únics que es poden considerar
veritablement un servei públic.
Actualment la Generalitat de Catalunya és la responsable del servei de
ferrocarrils de Rodalies i Regionals a Catalunya, independentment de
l’empresa explotadora que gestioni cada xarxa. A la Ribera d’Ebre aquest
servei el presta RENFE, que opera la línia R15 (de Barcelona a Riba-roja
d’Ebre per Reus i Móra la Nova), també n’és l’explotador de la línia R16
(de Barcelona cap a Tortosa i Ulldecona).
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Des de l’Ajuntament de Flix es vol denunciar la important reducció dels
serveis ferroviaris que venen patint la Ribera d’Ebre i les Terres de l’Ebre,
ja sigui tancant estacions, acomiadant el seu personal, reduint els horaris
d’atenció al públic, suprimint trajectes o bé reduint la freqüència de pas
en algunes línies. La comoditat i la durada dels trajectes tampoc no ha
millorat i, de fet, no és estrany trobar encara en els trajectes de les línies
R15 i R16 trens d’una antiguitat superior als 20 anys, com és el cas de les
unitats que pertanyen a les sèries 447, 448 i 470.
A la línia R15 s’hi afegeix el problema que no tingui els mateixos serveis
fins al seu acabament a Riba-roja d’Ebre. Així, ens trobem amb que quatre
freqüències, dos en cada direcció, acaben o comencen el seu recorregut a
l’estació de Móra la Nova, deixant el nord de la comarca (les estacions de
Riba-roja, Flix i Ascó) amb encara menys serveis que la resta. Són els
combois que arriben a Móra la Nova a les a les 08:47 i a les 22:46 amb
sortides de retorn direcció Barcelona a les 6:41 i a les 12:15.
Tampoc arriba fins al final de línia el comboi que mor a Flix a les a les
15:38, així com el seu retorn, que actualment surt de Flix a les 17:38.
A banda de millorar la connectivitat de la comarca amb el Camp de
Tarragona i Barcelona, l’allargament d’aquests trens també contribuiria a
millorar la connectivitat interna entre el pobles de la Ribera d’Ebre en
transport públic, ja que encara que de forma minoritària, el tren també es
utilitzat per connectar les Móres amb el nord de la comarca i els pobles
amb estació entre ells.
Des de les Terres de l’Ebre, es constata amb preocupació com la manca
d’uns serveis ferroviaris dignes les condemnen a ser un territori perifèric,
menys competitiu, amb menys oportunitats i més mal comunicat que la
resta de demarcacions de Catalunya. D’una banda, el servei de trens
regionals, que són els que transporten més viatgers, des de ja fa massa
anys, s’ha convertit en un servei deficient, lent, vell, amb poques
freqüències de pas i car, si el comparem amb les tarifes de preus del servei
ferroviari d’alta velocitat que connecta Girona, Lleida, Tarragona i
Barcelona. Així, si el d’ Alta Velocitat entre Lleida–Barcelona en TAV dura
57 minuts i costa 12,45 € per trajecte (amb l’abonament de 10 viatges), el
viatge en tren Regional de Riba-roja d’Ebre a Barcelona –una distància
molt similar- dura 2h i 47min i costa 15,90 €.
Afegir a les mancances en Regionals que també les Terres de l’Ebre,
malgrat veuen passar, des del 1997, trens diaris d’alta velocitat per
l’estació de l’Aldea cap a Barcelona, Tarragona, Castelló i València, s’han
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convertit en l’únic territori català sense aturada ni connexió amb l’alta
velocitat.
La Ribera d’Ebre també ha quedat aïllada del llarg recorregut, ja que s’han
deixat d’oferir els serveis de trens Talgo que operaven en la línia ReusMóra la Nova-Casp enllaçant Barcelona i Madrid.
Davant del greuge que patim per la manca d’uns serveis ferroviaris dignes
i eficients, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- EXIGIR Al Govern que perllongui tots els serveis de Regionals
que actualment acaben recorregut diari a les estacions de Móra la Nova i
Flix fins al final de la línia R15, a Riba-roja d’Ebre.
SEGON.- DEMANAR al Govern que augmenti les freqüències dels combois a
les Terres de l’Ebre dels trens regionals de les línies R15 i R16, que
connecten respectivament Tortosa i Riba-roja d’Ebre amb Barcelona.
TERCER.- DEMANAR la renovació del material dels trens regionals d’una
antiguitat superior als 10 anys a les esmentades línies R15 i R16.
QUART.- DEMANAR al Govern espanyol que, a partir d’aquest any 2013,
tinguin aturada a l’estació de l’Aldea–Amposta–Tortosa els Euromed que
van en direcció València i Barcelona.
CINQUÈ.- DEMANAR al Govern que apliqui uns criteris equitatius en les
tarifes de preus dels trens Regionals i de l’Euromed, de manera que no
signifiquin cap greuge tarifari respecte a les que s’apliquen avui dia als
trens d’alta velocitat que connecten Girona, Lleida i Tarragona amb
Barcelona.
SISÉ.- INSTAR a ADIF a que realitzi el soterrament del pas a nivell de
l’interior de la població de Móra la Nova.
SETÈ.- Que es traslladi aquest acord al Ministeri de Fomento, a la Comissió
de Fomento del Senat, a tots els partits amb representació al Congrés de
Diputats i al Parlament de Catalunya, al Conseller del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a RENFE, al delegat
del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre i a tots els
municipis de la comarca amb estació ferroviària.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova
la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el
contingut següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament
la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i
la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la
seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees
de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha
configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de
reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans
ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la
dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República
espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de
Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà
un règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una
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resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la
lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971,
prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el
retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el
context del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola
de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al
Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria
de les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de
transformació del marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel
Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions
de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució
democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat
Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials,
financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de
superar l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania
envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el
Parlament de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya
pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu
mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya
del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de
forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit
en la primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de
la ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les darreres
eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya

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

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part
del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés
per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu,
d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica,
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a
decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís
per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions
europees i el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya
com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant
s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que
garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
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agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar
els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser
actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya.”
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir
del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de
gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
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
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 de la moció en defensa del model d’escola catalana.
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’APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA, I
L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PREESTABLERT.
8.1.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
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Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert,
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i
que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat
del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País
en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya,
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació
efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposats, el Ple de l'Ajuntament de Flix aprova la següent moció,
adoptant els següents ACORDS:
Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en
totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model
lingüístic de la nostra escola.
Tercer: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els
infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i
del castellà.
Quart: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
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*************************************************
9.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa de la celebració recent de dos reunions sobre les
obres d’extracció dels fangs del pantà de Flix. El dia 23 de gener es va
celebrar una reunió amb el director d’Acuamed on es va constatar que
tècnicament les obres ja podrien començar. Falta l’aprovació per part dels
municipis afectats dels plans de protecció civil o la revisió dels mateixos,
segons cada cas. D’altra banda a la reunió del dia 25 de gener en la
Comissió de Protecció Civil dels plans d’emergència per a les obres de
descontaminació es va donar el vist-i-plau al dictamen previ a l’inici de les
obres que s’haurà de corroborar el dia 14 de febrer pels òrgans
competents de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció civil.
Així mateix aquesta Comissió va informar que a partir del mes de febrer
s’iniciarà una campanya d’informació de les obres a la població.
El Sr. Francesc Barbero amplia la informació donada per l’Alcalde
destacant que a les reunions celebrades no es va posar cap moment en
dubte la distinció entre els plans de restitució i els plans d’emergència de
protecció civil.
*************************************************
10.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Antoni Guiu, en relació amb les obres d’extracció dels fangs,
critica els comentaris sobre que el retard de l’inici de les obres més enllà
de finals de 2012 suposarien la pèrdua dels fons europeus, atès que
encara falten aprovar el pla d’emergència i que hi ha municipis que no
disposen del pla de protecció civil adequat. Relacionat amb aquest tema
també assenyala que van demanar al seu moment el pla d’emergència
nuclear i que han comprovat que aquest no es troba actualitzat i volen
saber quines són les intencions de l’equip de govern al respecte.
El Sr. Alcalde explica que s’han introduït nous municipis afectats per les
obres i per aquest motiu ara són necessaris nous plans de protecció civil o
actualitzar alguns dels existents. D’altra banda, mitjançant contactes amb
les responsables de l’obra, se’ls hi ha comunicat que si els llots no es
comencen a extraure abans de juny de 2013 no serà possible l’extracció
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completa per motiu de dates.
El Sr. Francesc Barbero informa que s’està treballant l’actualització del pla
d’emergència nuclear, que fa falta enllaçar amb l’empresa Acuamed.
Continua el debat sobre les obres dels fangs entre el Sr. Guiu i el Sr.
Barbero.
El Sr. Guiu pregunta per la contractació d’una treballadora social en
l’àmbit de la llei de barris.
El Sr. Alcalde informa que la contractació es va realitzar a requeriment del
SOC, que s’havia de complir abans del 31 de desembre. La selecció dels
candidats la va realitzar el propi SOC, que va tutelar el procés. D’altra
banda ja s’ha rebut una bestreta per l’import de la subvenció.
El Sr. Guiu lamenta que no s’hagi donat publicitat al procés de selecció.
El Sr. Delfí Castellví explica que el SOC va requerir que la persona
seleccionada havia d’estar inscrita al SOC i ser veí de la zona de les
Casetes. El SOC va remetre una llista de 4 persones entre les quals es va
seleccionar una després de la pertinent entrevista.
El Sr. Alcalde recalca que en el procés s’ha complit escrupolosament la llei.
El Sr. Guiu no qüestiona la legalitat de la contractació sinó el fet de no
haver-se publicitat el procés.
El Sr. Alcalde explica que en aquest cas no podia haver publicitat perquè la
selecció es va fer en dos dies i va ser el SOC qui va preseleccionar els
candidats.
Finalment la Sra. Rita Costa explica les funcions que desenvolupa la
treballadora social, destacant que és una tasca molt positiva per als veïns
de la zona, lamentant que la subvenció només contempli una contractació
durant 6 mesos.
*************************************************
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.
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L’Alcalde-President,

El Secretari,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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