AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 4/2015 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 20 DE MAIG DE 2015
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
4/2015
20 DE MAIG DE 2015
Decret d’Alcaldia núm.: 51/2015, de 15 de maig
Sala de Plens de l’Ajuntament.
14:15 hores
14:35 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sr. Josep Pérez Giral
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 l’acta de les sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de Flix corresponent a
l’exercici 2014.
4. Aprovació de la moció de suport al banc d’ADN i a la catalogació de fosses
per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil.
5. Aprovació de la moció per al reconeixement i la restitució de la memòria
dels deportats als camps d’extermini nazi en el 70è aniversari de
l’alliberament de Mauthausen.
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Informes diversos.
8. Precs i preguntes.
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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
Aprovació, si s’escau, de la següent acta:
-Acta sessió ordinària de data 25 de març de 2015.
-Acta sessió extraordinària de data 27 d’abril de 2015
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, 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 DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 31/2015, de 23 de març, al 51/2015,
de 15 de maig:
Decret
31/15
32/15
33/15
34/15

Data
23/03/15
23/03/15
23/03/15
27/03/15

35/15
36/15
37/15
38/15
39/15
40/15
41/15
42/15
43/15

31/03/15
07/04/15
08/04/15
08/04/15
10/04/15
13/04/15
14/04/15
14/04/15
17/04/15
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Referència
Contractació substitut conductor d'autobús
Aprovació definitiva projecte Avinguda Catalunya
Contracte suport menjador escolar
Assignació complement productivitat Cap de la Guàrdia
Municipal
Convocatòria Junta de Govern de 1 d'abril de 2015
Rectificació rebuts arbitris
Imposició d’una ordre d'execució
Inici d’un expedient de reclamació patrimonial
Inici expedient aprovació de compte general 2014
Convocatòria comissió especial de comptes exercici 2014
Convocatòria Junta de Govern de 15 d'abril de 2015
Modificacions rebuts arbitris municipals
Decret complementari acord de Junta de 19 de febrer de
2015
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44/15

23/04/15

45/15
46/15
47/15
48/15
49/15
50/15
51/15

23/04/15
27/04/15
30/04/15
06/05/15
06/05/15
11/05/15
15/05/15

Assignació complement productivitat Cap de la Guàrdia
Municipal
Convocatòria ple extraordinari 27 d’abril
Liquidació taules i cadires Desembre, Gener i Febrer
Aprovació definitiva projecte carrer Major últim tram
Convocatòria Junta de Govern 11/2015
Inici expedient compra onerosa local cooperativa
Convocatòria Junta de Govern del dia 12 de maig de 2015
Convocatòria ple ordinari 20 de maig

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014
Antecedents:
1.- Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
2.- El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
3.- El compte ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre
abans del dia 15 de maig de l’actual exercici.
4.- Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 15 d’abril de 2015. Exposat el compte general al públic en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 90, del 18 d’abril de 2015, pel període
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Fonaments de Dret:
1.- Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels comptes de l’Ajuntament de Flix i de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM.
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2n.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent:
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de l’entitat local.

-

Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació
als seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.

-

Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.

3r.- RETRE els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.
El Sr. Alcalde informa que amb el present acord es donen per tancats els números
de l’exercici 2014. Aquest ha deixat un romanent de tresoreria de més de 600.000
euros, que segons la normativa de l’Estat només es pot utilitzar per amortitzar
deute. Un cop amortitzat tot el deute de l’Ajuntament al exercici en curs la
Corporació tindrà marge per destinar-lo a altres despeses.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN I A LA CATALOGACIÓ DE FOSSES PER A
LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir
l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses
comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les
exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va
organitzar un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses
Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha cap pla
definit ni pel que fa al seu inventari exhaustiu ni pel que fa a la recollida de les
mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de persones
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni
genètic dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per tal
d’assegurar les futures comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la
identificació dels desapareguts.
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El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i la Fundació
Bosch i Gimpera van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un
protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les
mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés
que ja s’estava fent a altres països del món que han patit conflictes similars.
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de
Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta
iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va
aprovar una moció amb una àmplia majoria per tal de posar a l’agenda del Govern
el Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de
fosses.
Aquesta actualització, però, resta encara pendent. Ens trobem amb casos com el
de l’Ermita del Remei de Flix, en que l’aparició d’unes restes humanes el 2.013 en
un paratge on hi ha tradició popular sobre l’existència d’un hospital de sang
durant la Batalla de l’Ebre i l’existència d’una possible fossa no ha estat motiu
suficient per a què el Responsable de Desapareguts i Fosses Comunes de la Guerra
Civil i el franquisme, depenent de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets
Humans del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya s’avingués a catalogar ni tan sols com a probable
l’existència d’una fossa en el lloc en la darrera actualització del mapa de fosses de
Catalunya.
Amb tot l’exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS:
PRIMER. MOSTRAR tot el suport institucional de l’Ajuntament de Flix a la iniciativa
del Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts de la
Guerra Civil i el franquisme.
SEGON. PRENDRE el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als
ciutadans i ciutadanes del municipi mitjançant:
- l’organització de conferències, col·laborant amb les entitats de memòria i
divulgant el material audiovisual del Banc d’ADN.
- Enviant una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el
municipi.
- Col·locant un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte
del Banc d’ADN i amb altra informació relacionada amb les identificacions dels
desapareguts.
- Formant els treballadors i treballadores que atenguin la ciutadania, en
general, per tal que puguin informar verbalment i en paper d’aquesta iniciativa,
facilitant així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova
d’ADN.
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TERCER. RECLAMAR al Departament de Governació que catalogui com a probable
l’existència d’una fossa al paratge de l’ermita del Remei de Flix i que iniciï els
tràmits per fer les comprovacions pertinents sobre les dimensions i nombre de
restes que encara queden dipositades al lloc i el període a què corresponen.
QUART. TRASLLADAR aquest acord al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del
Parlament de Catalunya, als Grups del Parlament de Catalunya, i als impulsors del
Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període
1936-1977.
El Sr. Francesc Barbero explica que aquesta moció té por objecte donar suport a
que els familiars dels últims desapareguts durant el franquisme puguin accedir a
proves d’ADN per tal de poder identificar possibles restes de fosses que es trobin
en el futur. D’altra banda amb la moció es pretén impulsar la inclusió de la fossa
amb restes que es troba a l’ermita de Flix dins de la relació de fosses possibles.
Davant gestions fetes per ell mateix instant aquesta inclusió davant les autoritats
responsables la resposta va ser negativa. Per aquests motius avui l’Ajuntament
aprova la present moció.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT I LA RESTITUCIÓ DE LA MEMÒRIA DELS
DEPORTATS ALS CAMPS D'EXTERMINI NAZI EN EL 70è ANIVERSARI DE
L’ALLIBERAMENT DE MAUTHAUSEN
El 19 d’abril es va commemorar el 70è aniversari de l’alliberament del camp
d'extermini de Ravensbrück i els dies 5 i 6 de maig l'alliberament del camp de
Mauthausen i els seus comandos. Tots dos camps formen part dels 42.500 camps
nazis que va tenir Europa entre els anys 1933 i 1945. D'aquests, 30.000 eren
camps de treballs forçats; 1.150, guetos jueus; 980, camps de concentració; 1.000,
camps de presoners de guerra; 500, bordells, i milers d'altres llocs es feien servir
per practicar l'eutanàsia a ancians i malalts, per fer avortaments forçats, per
germanitzar presoners o per transportar les víctimes als centres d'extermini. Es
calcula que vint milions de persones van passar per tots aquests centres
d'internament convertint àmplies zones del continent europeu en 'clústers' de la
mort, la tortura i l'esclavatge.
Del total de 8.964 deportats republicans als camps nazis, 1.972 (un 22 %), eren
catalans i d’aquests, 52 eren de la Ribera d’Ebre, dels que 32 resultarien morts. La
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majoria dels deportats, un 59 %, van morir als camps; el 37 % va sobreviure i el 4
% resta desaparegut.
Els 10 veïns de Flix deportats als camps nazis foren DOMINGO ZURITA NOGALES,
JOAN FERRÚS COSTA, TOMÀS PUJOL LLECHA, RAFAEL ROS MATEU, MANEL
GRAÑENA MOLINS, AMARO CASTELLVÍ BLANCH, AGUSTÍ SÁNCHEZ GRAU, JOSEP
VAQUÉ AGRAMUNT, RAMON AGRAMUNT TARRAGÓ i CARLOS ALENTORN
TARRAGÓ. D’aquests, només tres (Tomàs Pujol, Rafel Ros i Amaro Castellví) en
sortirien vius.
Una d'aquestes factories de la mort va ser el camp d’extermini de Mauthausen i
els seus comandos, un complex on van morir la majoria de republicans espanyols i
catalans deportats. Allà, s’hi van empresonar i esclavitzar 7.347 republicans
espanyols, un 82% del total de deportats a tots els camps. L'any 1938, es va iniciar
la construcció del macrocomplex de Mauthausen, situat a 20 quilòmetres de Linz,
per explotar les pedreres de Wiener-Graven que, primer, es van utilitzar per fer el
camp i, després, per proporcionar les lloses dels carrers de diferents ciutats
d’Àustria. Durant cinc anys, els 186 esglaons que portaven de la pedrera al camp
es convertiren en un mecanisme més de la maquinària exterminadora.
Mauthausen comptava amb més de 40 camps auxiliars i 70 comandos de treball, i
es calcula que hi van morir de fam i esgotament 122.767 dels 200.000 deportats
que va tenir. Dels 7.347 republicans catalans i espanyols només en van sobreviure
2.184. Els presoners també treballaven en els tallers industrials del mateix camp o
d'altres subcamps, com el de Gusen que, concretament, va concentrar més del 80
% dels republicans de Mauthausen, uns 4.800, dels quals 1.500 eren catalans. Del
conjunt de republicans, aquí en van morir 2.570, dels quals 734 eren dels Països
Catalans. Dels 10 flixancos que van ser deportats als camps nazis, 6 van fer cap a
Gusen i 3 a Mauthausen. Manel Grañena moriria a Dachau després de ser-hi
traslladat des de Gusen i Amaro Castellví sortiria viu del camp de Buchenwald.
Cal recordar que els republicans presos, majoritàriament, van ser detinguts per les
forces d’ocupació alemanyes a França o altres països on s’havien exiliat fugint de
la brutal repressió feixista del dictador Franco. Aquests presoners foren deportats
als camps d’extermini on se’ls explotà en forma d'esclavatge, se’ls torturà i, a la
majoria, se’ls assassinà. La implicació i la coresponsabilitat del Govern feixista
espanyol en el trasllat, internament, i la mort d’aquests ciutadans als camps
d’extermini està personificada en la figura de Ramón Serrano Suñer, ministre
d’Interior i Governació primer, i després d’Afers Exteriors. El 25 de setembre de
1940, el dia després de la trobada oficial del Ministre Suñer amb les autoritats
nazis a Berlin, Hitler signava l'ordre de deportació dels refugiats catalans i
espanyols, exposant que els republicans fets presoners a França perdien la
condició de presoners de guerra i eren enviats als camps d’extermini. Quedava
clar que el govern franquista es desentenia dels milers de refugiats catalans i
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espanyols detinguts, per la qual cosa els nazis els van qualificar d'apàtrides
(identificats amb un triangle blau als camps d'extermini).
Els deportats republicans supervivents haurien d'afegir al sofriment viscut la
desolació en ser alliberats i constatar que eren dels últims a abandonar els camps
perquè no tenien cap país que els reclamés. Tornar a la dictadura nacionalcatòlica
espanyola comportava un perill i, per tant, molts van afegir al seu calvari un exili
que va durar dècades.
Mauthausen i tota la resta de camps d’extermini nazi formen part de la memòria
europea i de l’Holocaust, però també han de formar part de la memòria del nostre
poble i del nostre país. L'Estat espanyol té pendent reconèixer els lluitadors
antifeixistes de la Segona Guerra Mundial i la inserció de la dictadura franquista
dins l'era del feixisme. No és estrany, doncs, que els republicans deportats als
camps nazis, així com totes les víctimes del franquisme, no hagin ocupat, ni
ocupen encara, l'espai públic que els correspon com a integrants de moviments de
resistència internacional contra el feixisme i el nazisme. De fet, des de l'Estat, la
presència de deportats republicans als camps nazis sempre se'ns ha mostrat com
un fet aliè a la nostra història.
Malgrat que el règim franquista va ser còmplice de l'extermini de catalans i
espanyols al camps nazis, durant tots aquests anys de democràcia els governs
espanyols han obviat qualsevol tipus d'exigència de responsabilitats a
personalitats del franquisme còmplices d'aquest genocidi. Tampoc no s'ha fet el
reconeixement ni la reparació moral que els deportats es mereixien. No se'ls ha
fet justícia i, per tant, exigim que es posi fi als silencis històrics i institucionals que
hem arrossegat fins ara. Demanem recuperar de l’oblit institucional aquest passat
ignominiós, des de tots els àmbits, per poder dignificar la memòria de tots els que
lluitaren i donaren les seves vides per les llibertats.
En primer terme, cal el reconeixement als que van patir i lluitar contra aquest
horror, cal restituir la seva memòria i fer conèixer a les noves generacions el
testimoni i el seu sacrifici. En segon terme, cal que transformem la seva memòria
en coneixement, i que la consciència col·lectiva substitueixi el testimoni directe
dels protagonistes directes d'aquell horror, que ja són molt escassos. Ara, la
salvaguarda de la memòria esdevé un deure primordial de les noves generacions,
dels governs democràtics i dels sistemes educatius.
Amb l'objectiu de fer d'aquesta data commemorativa del 70è aniversari de
l'alliberament del camp d'extermini de Mauthausen, en tant que va ser el camp on
el III Reich va deportar més republicans, un propòsit de restitució de la memòria
històrica, i de divulgació entre les noves generacions del testimoni i sacrifici
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d’aquells que pagaren el preu més alt per defensar la construcció d’un nou món
en pau i en llibertat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. Demanar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
que els centres educatius de Catalunya, abans d'acabar el curs 2014-15, i
coincidint amb la commemoració del 70è aniversari de l'alliberament del camp
d'extermini de Mauthausen, dediquin alguna sessió a explicar als alumnes la
trajectòria, presència i compromís dels deportats republicans als camps
d'extermini.
SEGON. Instar l'Estat espanyol que mitjançant una llei específica assumeixi les
seves responsabilitats per la col·laboració amb el règim nazi, fet que significà la
deportació de ciutadans republicans exiliats als camps d'extermini d'arreu
d'Europa, complicitat denunciada i condemnada en la resolució 19 (I) de 12-XII1946 de les Nacions Unides.
TERCER. Instar l’Estat espanyol a fer una declaració institucional expressant la
voluntat de reparació moral als deportats reconeixent la seva lluita i el sacrifici en
defensa de les llibertats.
QUART. Impulsar des d'aquest Ajuntament actes de memòria i activitats de
recerca, divulgació i explicació a la ciutadania sobre la deportació de ciutadans
d'aquest municipi i del conjunt del país als camps d'extermini nazi.
CINQUÈ. Sumar-se a les activitats de l'Any Neus Català impulsat per la Generalitat
de Catalunya, reconeixent la seva figura de supervivent dels camps d’extermini
nazis, així com referent i testimoni de totes les dones que van lluitar a la Guerra
Civil i a la Segona Guerra Mundial.
SISÈ. Fer arribar a l'Amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del
nazisme d'Espanya un agraïment per l’abnegada feina educativa, cultural i
divulgativa que ha fet i fa des que es va fundar.
SETÈ. Adreçar còpia d'aquests acords a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, la Presidència del Govern espanyol, al Parlament Europeu, als partits
polítics representats al Parlament de Catalunya, els partits polítics catalans
representats al Congrés de Diputats i a l'Amical de Mauthausen i altres camps de
totes les víctimes del nazisme d'Espanya.
El regidor Francesc Barbero explica detalladament els aspectes relacionats amb la
moció. Prèviament tant el regidor com el Sr. Alcalde agraeixen la presència al
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present plenari dels familiars de Joan Ferrús i de Tomàs Pujol, dos dels flixancos
que van ser deportats als camps nazis.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut.
*************************************************
10.-INFORMES DIVERSOS
No s’hi presenten.
*************************************************
11.- 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
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari interventor

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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