AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 7/2013 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 4 DE JUNY 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
7/2013
4 DE JUNY DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 63/2013, de 31 de maig
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
20:05 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 provisional de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana en matèria d’usos.
4. Aprovació de la moció sobre l’exclusió de la Ribera Nord de la
declaració de les Terres de l’Ebre com a reserva de la biosfera.
5. Aprovació de la moció en defensa del model educatiu i lingüístic de
Catalunya i de rebuig de la LOMCE.
6. Aprovació de la moció en defensa de la unitat del català a la Franja
de Ponent i per la supressió de les denominacions LAPAO i LAPAPYP
de la llei de llengües d’Aragó.
7. Assumptes sobrevinguts.
8. Informes diversos.
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9. 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 ordinària de data 16 d’abril de 2013
-Acta sessió extraordinària i urgent de data 2 de maig de 2013.
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. CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP CIU
El Sr. Alcalde dóna compte del canvi de portaveu del grup municipal CiU. El
portaveu del grup passa a ser el Sr. Sergi Fernández Estopà.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
2.2- RELACIÓ DE DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 45/2013, de 12/04/13, al
63/2013 del 31/05/13:
Decret
45/13
46/13
47/13
48/13
49/13
50/13

Data
12/04/13
12/04/13
22/04/13
24/04/13
26/04/13
30/04/13

51/13
52/13

30/04/13
30/04/13
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Referència
Formalització activitat
Declaració estat de ruïna
Delegació funcions per casament
Aprovació contracte menor d’obra
Convocatòria Junta Govern del 30 d’abril de 2013
Aprovació modificació cartipàs municipal i delegació de
competències.
Nomenament integrants Junta Govern Local
Convocatòria Sessió extraordinària i urgent del Ple per al 2 de maig
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53/13
54/13
55/13
56/13
57/13
58/13
59/13
60/13
61/13
62/13
63/13

07/05/13
10/05/13
14/05/13
17/05/13
17/05/13
20/05/13
20/05/13
21/05/13
24/05//13
27/05/13
31/05/13

de 2013
Convocatoria Junta de Govern de 9 de maig de 2013
Convocatòria Junta de Govern de 14 de maig de 2013
Inici tramitació comptes generals de l’Ajuntament i GIE
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes
Avocació de facultats i convocatòria Plans d’Ocupació
Requeriment de documentació a empresa adjudicatària
Convocatòria Junta de Govern de 21 de maig de 2013
Rectificació de Decret 57-2013
Decret de contractació Pla d’Ocupació Laboral
Convocatòria Junta de Govern de 28 de maig de 2013
Convocatòria Ple ordinari de data 4 de juny de 2013

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA EN MATÈRIA D’USOS
Mitjançant acord d'aquest Ple de data 12 de desembre de 2012 es va
aprovar inicialment una modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Flix, sotmetent-se al tràmit d'informació pública per termini de
45 dies a comptar des del dia següent al de publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, nº 49, de data 28 de
desembre de 2012, i al diari El Punt, de data 22 de desembre de 2012 en
què ha romàs exposat al públic.
Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat
al·legacions.
_
A la vista de l’informe emès pels serveis tècnics municipals d'aquesta
Corporació, de data 8 de març de 2013.
Vistes les competències que té atribuïdes el Ple en virtut de l'article 22.2
c) LRBRL, i l'article 52.2.c) 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.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana de Flix amb les modificacions resultants de l’informe
emès pels serveis tècnics municipals i els informes sectorials emesos per
les Administracions Públiques interessades.
SEGON.- Complerts els esmentats tràmits, elevar l'expedient degudament
diligenciat, juntament als informes, a l'òrgan competent autonòmic, per a
la tramitació subsegüent, i aprovació definitiva, si procedeix.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SOBRE L’EXCLUSIÓ DE LA RIBERA NORD DE
LA DECLARACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE COM A RESERVA DE LA
BIOSFERA
El passat dia 28 de maig la UNESCO va acceptar la candidatura de les
Terres de l’Ebre com a reserva de la Biosfera.
Per assolir aquesta declaració i després que l’any passat no s’aconseguís
per la presència a la zona de la central nuclear d’Ascó es va procedir a
excloure de l’àmbit de declaració els municipis riberencs de Riba-roja
d’Ebre, Flix, Ascó, La Palma d’Ebre, La Torre de l’Espanyol, Vinebre i
Garcia.
Això ha comportat que espais d’alt interès natural, com la Reserva Natural
de Sebes, a Flix, o el meandre de Riba-roja d’Ebre n’hagin quedat exclosos.
Entenem aquesta exclusió arbitraria atès que aquests no són els únics
municipis de l’àrea d’influència de la Central Nuclear d’Ascó, ja que caldria
sumar-los-hi Móra d’Ebre i Móra la Nova a la Ribera i La Fatarella i Corbera
d’Ebre a la Terra Alta.
Atès que tampoc s’han exclòs els municipis de l’àrea nuclear de Vandellòs,
Tivissa i l’Ametlla de Mar.
Atès que s’ha plantejat ja la possibilitat d’ampliar aquesta declaració en
un futur, estenent-la a la veïna comarca del Matarranya, atenent la seva
pertinença a la conca hidrogràfica de l’Ebre.
Atès que quedar exclosos d’aquesta declaració suposa un clar perjudici per
als municipis afectats, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- EXIGIR Al Govern que faci tot allò possible per a que, en futures
ampliacions, es pugui incloure el màxim de territori dels termes ara
exclosos, especialment la Reserva Natural de Sebes.
SEGON.- DEMANAR al Govern que faci extensius tots aquells convenis i
actuacions susceptibles d’abarcar també les zones excloses, especialment
les encaminades a l’àmbit educatiu i de recerca.
TERCER.- DEMANAR que es mantingui informats i dins les estructures de
treball de la marca EbreBiosfera a les zones ara excloses.
QUART.- Que es traslladi aquest acord al Departament d’Agricultura,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, al delegat del
Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, al Parlament
de Catalunya i al Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
(IDECE).
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LINGÜÍSTIC DE
CATALUNYA I DE REBUIG A LA LOMCE
El Consell de Ministres del Govern espanyol, del passat divendres 17 de
maig de 2013, va aprovar el projecte de la Llei Orgànica per a la Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE en castellà) que suposa una recentralització
flagrant de les competències en matèria educativa que tenen les
comunitats autònomes i un atac frontal al model educatiu i lingüístic que
fa més de trenta anys que funciona amb èxit a Catalunya.
El projecte de llei aprovat no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic ni
acadèmic, sinó que segueix únicament criteris polítics i partidistes, tot
constatant que la voluntat expressada fa uns mesos pel ministre Wert
d’espanyolitzar els alumnes catalans és real i que compta amb el suport
del President Rajoy, de tot el govern espanyol i també del Partit Popular
en el seu conjunt.
La LOMCE és una enorme ferida a l’autogovern de Catalunya i a la dignitat
institucional, ja que si finalment el projecte de llei aprovat divendres
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passat acaba esdevenint una llei, suposarà un atac a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i a la Llei d’Educació de Catalunya. Aquesta llei no pretén en
cap cas millorar aspectes pedagògics, sinó que el seu únic objectiu és
recentralitzar en el govern espanyol les competències en educació.
Catalunya disposa d’un model educatiu i lingüístic que, en els més de
trenta anys que fa que funciona, s’ha demostrat que és un èxit des del
punt de vista pedagògic i social. Aquest model garanteix el coneixement
equivalent del català i del castellà i garanteix, sobretot, la cohesió social i
la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya
independentment de la llengua i l’origen de cadascú. Un fet que demostra
el ple coneixement d’ambdues llengües és que en les proves d’avaluació
fetes l’any 2010 pel Ministeri d’Educació van donar com a resultat que el
nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes catalans era
superior al de la mitjana de l’Estat.
Malgrat la difícil situació econòmica i financera i la falta de recursos, la
bona feina de la comunitat educativa en el seu conjunt està fent possible
començar a donar la volta a les xifres de fracàs escolar de Catalunya. El
Govern català està obert a parlar d’aquelles reformes que puguin
contribuir a la lluita contra el fracàs escolar, però en cap cas es podrà
acceptar una llei que vagi contra l’escola catalana, contra la llengua
catalana i contra l’autogovern de Catalunya.
En cap cas, la recentralització de competències que pretén el projecte de
la LOMCE no és la solució per a la millora de la qualitat educativa. No hi ha
cap motiu que faci pensar que la recentralització comportarà una millora
dels resultats escolars, ja que en les comunitats autònomes on l’Estat té
competències en educació no s’ha aconseguit, en absolut, millors resultats
que els que s’aconsegueixen en aquells territoris que tenen les
competències en educació, com és el cas de Catalunya.
Per tot això, el Govern Municipal de l’Ajuntament de Flix proposa al Ple de
la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE) aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol,
el qual imposa una recentralització de competències en matèria educativa,
un atac directe a l’autogovern de Catalunya i al model català d’immersió
lingüística, reformes que en cap cas no milloraran la qualitat educativa i
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per contra implicaran un augment de les desigualtats socials entre els
alumnes i una disminució de la participació de la comunitat educativa.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió
lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi
avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació de
qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la
societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües
d’origen.
Tercer. Donar ple suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al
Departament d’Ensenyament en la defensa del nostre model educatiu i
lingüístic, així com en totes les accions pertinents per a la defensa i
preservació del model català d’immersió lingüística, amb més de 30 anys
d’història i d’èxits.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al President del Govern
espanyol i als directors dels centres educatius de Flix.
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 EN DEFENSA DE LA UNITAT DEL CATALÀ A LA
FRANJA DE PONENT I PER LA SUPRESSIÓ DE LES DENOMINACIONS LAPAO I
LAPAPYP DE LA LLEI DE LLENGÜES D’ARAGÓ
Atès que el Govern d’Aragó ha derogat la Llei de llengües de l’any 2009
per aprovar-ne una de nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès,
el català es denomina LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental)
i l’aragonès, LAPAPYP (Lengua Aragonesa Propia de las áreas Pirenaica y
Prepirenaica).
Atès que el Govern d’Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries, signada pel Govern espanyol en data del 5 de
novembre de 1992, ratificada el 9 d’abril de 2001 i que va entrar en vigor
el 1 d’agost de 2001.
Atès que la decisió del Govern d’Aragó desmantella sense respecte tot el
treball científic de lingüistes i institucions com ara l’Institut d’Estudis
Catalans o la Real Academia de la Lengua Española, que reconeixen que la
llengua que es parla a les comarques de la Franja de Ponent és el català.
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Atès que el Reial decret 3118/1976, de 26 de novembre, atorga el
reconeixement competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana
a l’Institut d’Estudis Catalans, en qualsevol dels territoris catalanoparlants.
Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i
LAPAYPYP les llengües catalana i aragonesa, respectivament, a més d’una
aberració filològica reconèixer el dret a l’ensenyament de la LAPAO, que
implicarà la fi de l’ensenyament de la llengua catalana per a la nostra
població escolar.
Atès que aquest intent del Govern d’Aragó d’esquarterar la unitat del
català i de reduir les variants locals com el calaceità, el queretà, el fragatí
o el mequinensà al LAPAO podria constituir un genocidi lingüístic únic.
Atès que la nostra llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears,
Catalunya, Andorra, el País Valencià, l’Alguer i Cerdenya i és la novena
llengua europea.
Atès que la decisió del Govern d’Aragó podria afectar negativament el
reconeixement científic, legal i laboral dels habitants de la Franja a l’hora
de validar els estudis i les titulacions de català amb relació a les titulacions
equivalents al Principat de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i
Andorra.
Atès que el Govern d’Aragó han trencat tots el consensos científics i
lingüístics utilitzant la llengua com un element d’enfrontament i de tensió,
amb la intenció de crear un fals debat tot esborrant unes senyes
d’identitat,
històriques
i
lingüístiques
pròpies
de
l’Aragó.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar, a través de la Junta de
Portaveus, per tots els grups parlamentaris, excepte el PPC i C’s, una
declaració de reconeixement de la unitat de la llengua catalana, en què
denuncia les “denominacions impròpies” que contravenen els principis
científics i acadèmics i que no en reconeixen la unitat. I també demana al
govern espanyol que actuï a favor d’aquest reconeixement i denuncia que
les iniciatives dels govern balear i aragonès “no s’ajusten a la Declaració
universal dels drets lingüístics.”
Per tot l’anterior es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- Demanar al Govern espanyol i al Govern d’Aragó el compliment
de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
Segon.- Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei d’ús, protecció i
promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó,
aprovada el passat 9 de maig de 2013, restant vigent l’actual Llei 10/2009,
de 22 de desembre.
Tercer.- Demanar al Govern d’Aragó el ple reconeixement del català com a
idioma que es parla a la Franja de Ponent, com a riquesa patrimonial
cultural a respectar, protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País
Valencià, Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.
Quart.- Demanar al Govern d’Aragó el desplegament de tots els mitjans
per a l’aprenentatge del català a l’escola.
Cinquè.- Enviar còpia telemàtica d’aquests acords als Consells Comarcals
del Matarranya i el Baix Cinca, al govern d’Aragó i també a tots els grups
polítics dels Parlaments d’Aragó i Catalunya, i al Govern espanyol.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No s’hi presenten.
*************************************************
8.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa sobre els següents assumptes:
1) S’ha efectuat la contractació de personal dins dels plans d’ocupació
local amb fons municipals, en concret, de dos oficials i un peó. Amb
la situació actual és convenient fomentar la contractació de
treballadors amb caràcter temporal i que constitueix una forma de
fugir de la normativa estatal que impedeix especialment la
contractació de nou personal.
2) S’ha adjudicat i el divendres es signarà el contracte de l’obra de
l’avinguda Barcelona que compren la vorera des del Continental fins
als quatre camins, la instal·lació de nous fanals i una millor estètica
al pas de vehicles. És una obra que es pot afrontar gràcies al bon
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3)

4)

5)

6)

estat econòmic de l’Ajuntament, aspecte a destacar ja que molts
ajuntaments no poden realitzar-les sense subvencions.
En data 21 de maig es van dictaminar els comptes municipals per
part de la Comissió Especial de Comptes, que era es troben en
exposició pública. Els comptes són positius amb un alt romanent de
tresoreria (520.000 euros), deute viu baix (20% comptant amb els
deutes amb l’Administració de l’Estat), un bon resultat
pressupostari ajustat i uns informes econòmics que així ho
confirmen. Malgrat les negatives perspectives del municipi els
comptes es mantenen en signe positiu.
El dia 29 de maig es va produir la visita del Secretari del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i
del Subdirector General de Planificació Industrial. Aquesta visita és
una continuació del compromís per impulsar les noves inversions
industrials a Flix que va nàixer arran de la crisi de l’ERO d’Ercros. És
la feina prioritària de l’Ajuntament per als propers mesos, buscar
inversions i noves activitats econòmiques. En aquest àmbit la
col·laboració amb la Generalitat és fonamental, cadascú en la seva
parcel·la.
Informa sobre la reunió amb la presidència i direcció de negocis de
l’empresa Ercros. Va ser un primer contacte amb l’empresa després
de la crisi, no gaire aclaridora ni de futur. No obstant, es van tornar
a obrir vies de diàleg amb les persones pertinents i és l’inici d’un
seguit de reunions. La situació de la fàbrica és la mateixa i la de
l’empresa és delicada. Se’ls va transmetre que l’Ajuntament és un
dels principals interessats en que l’empresa continuï treballant al
municipi.
El dia 6 a la Sala de Plens hi haurà una jornada de la càtedra
d’Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili en la
que es tractarà el tema de la reactivació econòmica del municipi
amb la intervenció del Director de Invest Catalonia i una taula
rodona en la que intervindran alcaldes de la Sènia, Roquetes i Flix.
*************************************************

9.- PRECS I PREGUNTES
No s’hi formulen.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en
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dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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