AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 14/2015 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
14/2015
26 DE NOVEMBRE DE 2015.
Decret d’Alcaldia núm.: 139/2015, de 23 de
novembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
20:00 hores

Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari interventor

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sra. Norma Pujol Farré
Sra. Norma Català Ribera
Sr. Josep Pérez Giral
Sra. Lara Bertran López de los Mozos
Sr. Josep Solé Rojals
Sr. Albert Mani Martínez
Sr. Francisco Romero Navarro

Entesa
Entesa
Entesa
CDC
Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
CDC
SI
SI

Sr. Luis Martín Montull

Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació provisional de l’expedient de modificació de crèdit núm.
4/2015 del pressupost de l’any 2015.
4. Aprovació inicial d’una modificació de les Ordenances Fiscals de
l’Ajuntament de Flix per l’any 2016.
5. Aprovació de la moció en favor de la gratuïtat de l’autopista AP7 al
seu pas per les Terres de l’Ebre
6. Assumptes sobrevinguts.
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7. Informes diversos.
8. 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
Aprovació, si s’escau, de les següents actes:
-Acta de sessió ordinària de data 24 de setembre de 2015
-Acta de sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2015
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 DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 114/2015, de 21 de
setembre, al 139/2015, de 23 de novembre:
Decret
114/15
115/15
116/15
117/15

Data
21/09/2015
21/09/2015
29/09/2015
30/09/2015

118/15
119/15
120/15
121/15
122/15
123/15

05/10/2015
05/10/2015
08/10/2015
13/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
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Referència
Contractació monitora Menjador escolar
Convocatòria Junta de Govern de 22 de setembre de 2015
Avocació facultats i nomenament educadora escola bressol
Assignació setembre complement productivitat Cap de la
Guàrdia Municipal
Convocatòria Junta de Govern 6 d'octubre de 2015
Rectificació rebuts arbitris municipals
Convocatòria Junta de Govern 9 d'octubre
Contractació oficial 2a- Pla d'Ocupació
Convocatòria Junta de Govern 16 d'octubre de 2015
Expedient baixes inscripcions indegudes
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124/15
125/15

15/10/2015
20/10/2015

126/15
127/15
128/15
129/15

22/10/2015
23/10/2015
26/10/2015
29/10/2015

130/15
131/15
132/15
133/15
134/15
135/15
136/15
137/15
138/15
139/15

29/10/2015
29/10/2015
05/11/2015
12/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
20/11/2015
23/11/2015

Rectificació rebuts arbitris municipals
Aprovació contracte menor estudi geotècnic patologies Camp
de Futbol
Convocatòria Junta de Govern de 23 d'octubre
Inici expedient 3/2015 Suplement de crèdit paga extra 2012
Convocatòria ple extraordinari 29 octubre 2015
Assignació octubre complement productivitat Cap de la
Guàrdia Municipal
Rectificació rebuts arbitris municipals
Convocatòria Junta de Govern de 30 d'octubre de 2015
Convocatòria Junta de Govern de 6 de novembre de 2015
Convocatòria Junta de Govern del divendres 13 de novembre
Inici expedient sancionador
Inici expedient informatiu
Convocatòria ple extraordinari 23 novembre
Acceptació reclamació de responsabilitat patrimonial
Convocatòria Junta de Govern 23 de novembre
Convocatòria ple ordinari de 26 de novembre de 2015

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 4/2015 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
Antecedents:
1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord,
per a les quals la consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit.
2.- Aquests noves aplicacions per una part, es poden finançar mitjançant el
romanent de tresoreria i els nous o majors ingressos produïts sobre els
inicialment previstos en el pressupost vigent, i, mitjançant baixa d’altres
aplicacions de despesa.
3.- Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretaria-Intervenció de
la Corporació.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament
de Flix, corresponents a l’exercici econòmic de 2015.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2015, del
pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i
suplement de crèdit, finançat per nous ingressos i baixes d’altres
aplicacions del pressupost de despeses, el resum del qual s’incorpora com
annex al present acord.
2n.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a
efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant el tauler
d’edictes de la Corporació i anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la
província de Tarragona.
3r.- FER constar que si durant el termini d’exposició pública no es
presenten reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
El regidor d’Hisenda, el Sr. Delfí Castellví, procedeix a explicar els detalls
de la moció.
El Sr. Alcalde vol destacar que l’increment de 3.150 euros de festa major
es deu a la instal·lació de la coberta de la pista d’estiu. Felicita a la
regidora de Festes ja que, per primera vegada des de 1987 la programació
de la festa major no ha superat el pressupost previst.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
1. SUPLEMENT DE CRÈDIT:
APLICACIÓ
132.1200601
132.1210301
135.2260800
150.2100003
150.2100009
150.2140002
1532.6110014

DENOMINACIÓ
Triennis guàrdies
Altres complements guàrdies
Protecció civil
Reparació i manteniment de carrers
Semàfors
Material brigada
PUOSC 2012 obres C/Castell
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50,00
12.000,00
500,00
30.000,00
4.300,00
4.000,00
10.000,00
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1532.6110015
161.2210100
161.2250100
163.2030001
164.2120006
165.2100006
170.2120010
171.2100004
323.1300001
323.1310001
323.2120002
326.1300002
326.1300202

PUOSC 2012 obres C/Major
Gestió de l’aigua
Cànon de l’aigua
Lloguer màquina escombrar carrers
Cementiri
Enllumenat públic
Manteniment Sebes
Parcs, jardins i zones de lleure
Bàsiques personal fix Escola-Bressol
Personal temporal Escola-Bressol
Escoles
Bàsiques personal fix Escola Música
Complementàries
personal
fix
E.Música
326.2269907
Transport entorn aprenentatge
330.2260901
Cultura
336.2260801
Conservació patrimoni històric
337.2260904
Activitats lúdiques
338.2260902
Festes Majors
341.2260906
Esdeveniments esportius
342.2120011
Instal·lacions esportives
342.2130001
Maquinària i instal·lacions. Piscines
342.2279904
Socorristes piscines municipals
432.2269903
Turisme
4411.2140003 Material transport. Autobús
442.2130004
Barca
491.1300203
Complementàries personal fix Ràdio
920.1200400
Funcionaris. Bàsiques C2
920.1210100
Complement específic funcionaris
920.1210300
Altres complements funcionaris
920.1300200
Complementàries personal laboral fix
920.1310000
Personal laboral temporal
920.1310005
Personal SOC llei de barris
920.2120007
Altres edificis municipals
920.2200000
Material oficina
920.2260106
Quotes associacions
920.2260107
Despeses diverses
920.2260400
Assessorament jurídic i tècnic
920.6260001
Material informàtic
TOTAL

12.000,00
1.500,00
6.683,16
2.420,00
1.500,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
400,00
2.800,00
5.000,00
1.500,00
3.100,00
1.550,00
10.000,00
100,00
3.000,00
3.150,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
1.200,00
3.000,00
6.330,00
100,00
3.010,00
700,00
500,00
8.000,00
11.000,00
215,00
5.000,00
2.500,00
800,00
5.500,00
3.000,00
1.000,00
188.508,16

2. CRÈDIT EXTRAORDINARI
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APLICACIÓ
DENOMINACIÓ
IMPORT
160.6090008 Canalització aigües pluvials Ventonella
51.000,00
160.6190014 Arranjament claveguera Ventonella
36.485,00
Baixa
171.6090004 Resta obra placeta del sol
8.400,00
326.2279907 Menjador escolar
11.000,00
342.6320013 Estabilització terreny joc camp de
126.918,00
futbol
TOTAL
233.803,00

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
1.- NOUS O MAJORS INGRESSOS RECAPTATS:
304000
312002
423900
761006

Cànon de l’aigua
Taxa menjador escolar
ENRESA
Subvenció
Diputació
Ventonella Baixa

clav.

6.683,16
11.000,00
120.424,42
30.000,00
168.107,58

TOTAL............

2.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:
870000

Romanent de Tresoreria

70.338,58

3.- BAIXES:
APLICACIÓ
011.3100001
132.1200401
132.1200500
132.1210003
132.1210101
1532.6110019
161.2250101
163.6480000
211.1600000
323.2210303
323.2210307
333.2120004

DENOMINACIÓ
IMPORT
Interessos pòlisses
2.500,00
Guàrdies. Bàsiques C2
2.115,00
Vigilants. Bàsiques E
1.635,00
Complement destinació guàrdies
900,00
Complement específic guàrdies
3.200,00
Adequació Av. Catalunya
86.515.00
Cànon sanejament aigua 12/13/14
12.000,00
Màquina netejar carrers (lísing)
5.500,00
Seguretat Social
25.335,00
Combustible calefacció escoles
1.000,00
Combustible
calefacció
Escola1.000,00
Bressol
Ermita del Remei
2.000,00

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

333.2210306
333.6330000
342.6320009
342.6320012
433.4790000
442.2279902
452.6190015
920.1100000
920.1200600
920.2260401
920.2279903

Combustible calefacció Sant Jordi
Seccionar calefacció Sant Jordi
Adequació zona poliesportiu
Arranjament camp de futbol de terra
Promoció econòmica
Servei de Barca
Dipòsit aigua potable ermita
Personal eventual. Ret. Bàsiques
Triennis funcionaris
Despeses notaria
Manteniment software
TOTAL

4.000,00
2.300,00
10.000,00
1.100,00
1.200,00
2.975,00
6.200,00
9.400,00
790,00
1.000,00
1.200,00
183.865,00

RESUM PER CAPÍTOLS

INGRESSOS
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
TOTAL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DESPESES
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPITOL
CAPÍTOL
CAPITOL

Inicial

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

TOTAL...............

Modificacions

1.518.100,00
34.200,00
845.700,00
2.168.118,78
42.025,00
0,00
192.300,05
40.543,84
0,00
4.840.987,67

Inicial

Definitiu

0,00 1.518.100,00
0,00
34.200,00
17.683,16 863.383,16
120.424,42 2.288.543,20
0,00
42.025,00
0,00
0,00
30.000,00 222.300,05
70.338,58 110.882,42
0,00
0,00
238.446,16 5.079.433,83

Augments

Disminucions

Definitiu

1.765.004,29
1.865.134,53
15.142,50
230.352,47
0,00
546.437,04
0,00
0,00
418.916,84

43.375,00
133.133,16
0,00
0,00
0,00
245.803,00
0,00
0,00
0,00

43.375,00 1.765.004,29
25.175,00 1.973.092,69
2.500,00
12.642,50
1.200,00 229.152,47
0,00
0,00
111.615,00 680.625,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 418.916,84

4.840.987,67

422.311,16

183.865,00 5.079.433,83
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*************************************************
4.- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER L’ANY 2016
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.
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
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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 inicialment una modificació de les Ordenances Fiscals
de l’Ajuntament de Flix per l’any 2016, que consta com a annex al present
acord. En concret de les següents:
-Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost d’Activitats
Econòmiques.
-Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres.
SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança
Fiscal aprovada 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
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.
El Sr. Alcalde explica que aquesta modificació obeeix a una finalitat
d’incentivar la recerca d’inversions al municipi. Prompte sortirà publicat
un document amb els avantatges industrials del municipi i una de les
mancances era la falta de bonificacions per a noves empreses que es
puguin instaurar al municipi. Està previst que puguin entrar en vigor a 1 de
gener de 2016.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
1.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost
d’Activitats Econòmiques.
S’afegeix un article 3 a l’annex d’elements necessaris per la determinació de
l’obligació tributària de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, així com la
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament, amb
el següent redactat:
“Article 3. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
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

1. Beneficis fiscals
a) S’aplicarà una bonificació del 50 per cent a la quota tributària a
aquells que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i
tributin per quota municipal, durant els 5 primers anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament d’aquella.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació es requereix que l’activitat
econòmica no s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat,
en els termes regulats a la lletra b) de l’apartat primer de l’article
6.
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin
realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes a
aquest, no es considerarà que s’inicia una activitat en els
següents casos:
1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació
de l’impost.
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de
l’activitat que es venia exercint.
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte
material de l’activitat que ja es venia realitzant.
4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local
per a la realització de l’activitat per la que es venia
tributant.
Aquesta bonificació, té caràcter pregat.
b) S’aplicarà una bonificació per creació d’ocupació del 50 per cent
de la quota tributària, per aquells subjectes passius que tributin
per quota municipal i hagin incrementat el promig de la seva
plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període
impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en
almenys 3 treballador/s, en relació amb el període anterior a
aquell, en els centres situats en el municipi.
Per al càlcul del promig es multiplicarà el nombre de treballadors
amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que
han estat en actiu durant aquest i es dividirà el resultat pels dies
de durada del període, o per 365 dies si aquest és d’un any, amb
les següents particularitats:
1. En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses
el còmput de les plantilles de l’any base es realitzarà
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atenent a la situació conjunta de les empreses afectades
abans i després de l’operació.
2. En el supòsits de subjectes passius que realitzin activitats
en més d’un municipi no es considerarà increment de
plantilla el trasllat de treballadors ja integrats en l’empresa
a centres d’activitat situats en el municipi.
3. Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà
el nombre d’aquests equivalent, en funció d ela durada
d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es incompatible amb
la regulada a l’apartat anterior.
2. Procediment de concessió de beneficis fiscals
a) La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació establerta
a la lletra a) de l’apartat anterior s’haurà de presentar en el
termini d’un mes des de l’inici de l’activitat, acompanyada de
la documentació acreditativa del compliment dels requisits
exigits.
b) La sol·licitud per al reconeixement de la resta de bonificacions
previstes en l’apartat primer d’aquest article s’han de
presentar dins del primer trimestre del període impositiu en
que siguin d’aplicació, acompanyant la documentació
acreditativa.
c) La resolució per la qual es reconeix el dret al gaudiment d’un
benefici fiscal fixarà el període impositiu des del que s’entén
concedit. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que
la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes
des de l’inici del període impositiu a què es refereix la
sol·licitud, sempre que en la data de meritament del tribut
hagin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu
gaudi.
d) El termini de resolució dels expedients corresponents serà de
sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Si
l’acord es dicta amb posterioritat a la fi d’aquest, per causes
no imputables al subjecte passiu, la devolució que pugui
correspondre inclourà l’interès de demora regulat a l’article 26
de la Llei general tributària.”
2.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres.
S’afegeix un apartat e) al article 6.2 de l’Ordenança, amb el següent
contingut:
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“e) Una bonificació del 50 per cent a favor de construccions, instal·lacions o
obres vinculades als Plans de foment de les inversions privades en
infraestructures.”
*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN FAVOR DE LA GRATUITAT DE
L’AUTOPISTA AP7 AL SEU PAS PER LES TERRES DE L’EBRE
Els municipis de les Terres de l’Ebre patim la manca de manteniment de la
carretera nacional 340, més de setanta morts en cinc anys fan més que
evident que cal una solució urgent. La ciutadania s’ha mobilitzat de forma
reiterada per exigir a les diferents administracions solucions immediates
per acabar d’una vegada amb aquest elevat índex d’accidents.
Des de l’Ajuntament de Flix compartim la preocupació per l’alta
sinistralitat de la carretera N340, i de la resta de carreteres de les nostres
comarques que presenten greus deficiències i acumulen un important
volum d’accidents greus. Tanmateix, creiem que la solució a aquesta
problemàtica no passa per la construcció d’un nou vial.
A més, des de l’Ajuntament entenem que l’AP7 és una carretera que ja està més
que amortitzada per l’empresa concessionària, i que per tant, hauria de ser
d’accés gratuït per a tots els seus usuaris.
Atès que la N-340 és l'única carretera gratuïta de la costa del sud de Tarragona i
que aquest tram registra un dels índexs de sinistralitat més alts de les carreteres
catalanes.
Atès que tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Tarragona han
sol·licitat la gratuïtat de l’autopista AP-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Mostrar el suport a la preocupació ciutadana de les Terres de
l’Ebre per l’alta sinistralitat de la N340.
SEGON.- Emplaçar al Ministerio de Fomento que el tram de l’AP-7 des de
Cambrils fins a Vinaròs, sigui gratuït.
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TERCER.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al
Conseller de Territori, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a l’Associació de Municipis de Catalunya així com les diferents entitats
veïnals i socials del municipi.
El Sr. Albert Mani agraeix que s’hagi incorporat a l’ordre del dia aquesta
moció que prové de Solidaritat. Entén que és una demanda justa perquè
durant els últims anys s’han produït moltes morts al territori, a més que
l’autopista AP7 està més que amortitzada. Per aquest motiu demanen la
seva gratuïtat.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 11 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
*************************************************
7.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa:
-S’han iniciat les obres del carrer Castell, pendents des de fa temps per la
problemàtica d’aigües de la zona. Està prevista una execució en sis
setmanes. Abans de Nadal haurien d’estar acabades.
-S’ha signat el contracte per la nova màquina d’escombrar, que s’espera
estigui disponible abans de Nadal.
-Els propers dies es signarà el decret de convocatòria de la votació dels
pressupostos participatius. Aquesta està prevista pels dies 12 a 16 de
gener.
*************************************************
8.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Francisco Romero pregunta al regidor corresponent sobre la
polèmica existent amb l’Associació d’Animals i l’estat de les gosseres
d’ubicació temporal dels animals, perquè ha constatat l’estat de brutícia
en que es troben.
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El Sr. Josep Pérez contesta que aquestes gosseres i l’Associació compleixen
amb la normativa vigent. L’estat de les gosseres és l’adequat i en elles pot
estar l’animal fins a un màxim de 20 dies. S’ha consultat a l’Associació
d’Animals d’aquí i de Tortosa i han afirmat que les gosseres reuneixen
unes molt bones condicions. A més l’Associació d’Animals té autorització
per fer la feina que fan allà.
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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