AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 2/2016 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERDE 2016
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
Extraordinària
2/2016
29 DE FEBRER DE 2016
Decret d’Alcaldia núm.: 27/2016, de 25 de febrer
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
19:50 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

Entesa
Entesa
Entesa
CDC
Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
CDC
SI

Sr. Luis Martín Montull

Excusa assistència, per malaltia:
Regidors:

Sr. Francisco Romero Navarro

SI

Ordre del dia:
1. Aprovació de la moció per l’acabament dels treballs de
descontaminació de l’embassament de Flix.
2. Aprovació de la declaració de compatibilitat d’un empleat municipal
per a l’exercici d’activitat privada.
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.
*************************************************
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- MOCIÓ PER L’ACABAMENT DELS TREBALLS DE DESCONTAMINACIÓ DE
L’EMBASSAMENT DE FLIX
El projecte de descontaminació de l’embassament de Flix ha estat, des que
un estudi del CSIC alertés el 2004 del risc que suposaven el milió de Tn de
residus abocats durant dècades per l’empresa Ercros al fons de
l’embassament, una tasca complexa i on hi han intervingut multiplicitat
d’institucions estatals, catalanes i locals. Els treballs per trobar la solució
òptima i després implementar-la han estat llargs i plens de retards.
Ha sofert els mateixos retards l’anomenat Pla de Restitució de Flix, un
conjunt de 44 obres hidràuliques a les comarques catalanes de l’Ebre i el
Priorat, de les quals només se n’han executat completament 13.
Així, malgrat el març del 2013 es va iniciar la fase decisiva per tal
d’extraure i confinar en l’abocador del Racó de la Pubilla la muntanya de
residus, després de 37 mesos de dragat, les obres es troben aturades des
del gener del 2016.
A hores d’ara, no es té constància des d’aquest Ajuntament de cap termini
concret per part d’Acuamed per reemprendre (i finalitzar) l’obra, ni dels
estudis encarregats per mesurar l’efectivitat del dragat efectuat ni del
projecte necessari per procedir a la descontaminació de l’aigua confinada
dins del recinte de palplanxats.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- INSTAR a Acuamed, i subsidiàriament al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a que traslladi a
l’Ajuntament de Flix tota la informació requerida sobre el projecte de
descontaminació, segons acord de junta de Govern 6/2016 de 19 de
febrer.
SEGON.- DEMANAR a Acuamed que la finalització dels treballs de
descontaminació comptin amb un calendari d’execució fiable, les partides
pressupostàries necessàries i totes les garanties de seguretat i qualitat.
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TERCER.- EXIGIR que s’executi integrament el Pla de Restitució Territorial,
on consta, entre d’altres, l’actuació “Proyecto de construcción de la nueva
captación y tratamiento para el abastecimiento de Flix”.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Ministeri de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a Acuamed, al Departament de Territori i
Sostenibilitat i a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya.
El Sr. Alcalde informa que aquest assumpte ja es va tractar a la darrera
sessió plenària. Durant el mes de febrer s’ha intentar contactar amb la
Secretaría de Medio Ambiente i la Directora General del Agua, sense
resultat. A l’Ajuntament li urgeix la finalització dels treballs de
descontaminació, i la retirada de l’estacat, amb seguretat i qualitat.
També s’exigeix l’execució del pla de restitució d’una banda per solidaritat
amb altres municipis interessats, i d’altra perquè a Flix tenim pendent un
nou sistema de captació d’aigua potable, que a data d’avui està aturat.
Comenta que a la Junta de Govern de data 19 de febrer de 2016 es va
adoptar el següent acord:
“Antecedents:
1.- Donat que des de fa avui més d’un mes l’Ajuntament de Flix, no
ha pogut parlar ni reunir-se amb cap responsable del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tot i la insistència
sobre la necessitat i urgència de la mateixa.
2.- Donat que segons comunicació oficial d’Acuamed el Consell
d’Administració va aprovar encomanar al “Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) el control del seguiment dels Treballs de l’embassament i
en especial l’assaig de les graves per al final d’obra.
3.- Donat que existeix un encàrrec al IDAEA (Institut de Diagnosi
Ambiental i Estudis de l’Aigua) i UPC (Universitat Politècnica de
Catalunya) per tal de fer una “Evaluación del riesgo de los
sedimentos remanentes en el embalse de Flix” que s’han de lliurar
a les administracions des de l’1 de gener de 2016 cosa que no s’ha
realitzat.
4.- Donat que està proper el segellat de l’abocador del Racó de la
Pubilla de Flix, la gestió de la post-clausura del qual correspon per
Conveni signat al juliol del 2011 a l’Ajuntament de Flix i
5.- donat que el 17 de setembre de 2015 en reunió realitzada a Flix,
on no va estar convidat l’Ajuntament però sí el CAT, la
Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) i l’Agència Catalana de
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l’Aigua (ACA) per tractar sobre l’estat i finalització de les obres, es
va fer constar l’existència de dos campanyes de sondejos sobre les
graves del fons de l’embassament,
Atesos els anteriors antecedents es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció de la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- REQUERIR a ACUAMED per tal que faci arribar la següent
documentació i informació a l’Ajuntament de Flix:
1.- Informes del CIEMAT
sobre l’estat del fons de
l’embassament, i resultats dels sondejos i analítiques realitzades en
que es fonamenten aquests informes.
2.- Informe o estudi realitzat per l’IDAEA i UPC sobre
l’avaluació dels sediments un cop acabades les tasques d’extracció
dels fangs de l’embassament.
3.- Informe o estudi on constin les tones o m3 de fang
entrats a l’abocador. Deixant constància expressa de la quantitat i
proporció sotmès a cada un dels tractaments així com la màxima
informació sobre els mateixos.”

L’acord d’aquest plenari i el de la Junta de Govern responen a la mateixa qüestió,
que és la falta de informació. Una opacitat que també està patint la Generalitat de
Catalunya.
Aquesta moció ha estat consensuada pels tres grups muncipals.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.
*************************************************
2.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN
TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT
PRIVADA
Vista la sol·licitud del personal funcionari interí d’aquest Ajuntament, el
Sr. Javier Fernández Muñoz, vigilant municipal, en la qual demana que li
sigui concedida la compatibilitat per a la realització de l’activitat en el
sector privat consistent en prestar serveis de comercial a una empresa de
distribució d’oli.
__
Vist que el desenvolupament del segon lloc de treball en el sector privat
en cap cas suposarà un perjudici per a la imparcialitat i independència del
treballador i en la correcta execució de les feines que són pròpies del seu
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lloc de treball.
Considerant allò disposat als articles 12 i següents de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
_
PRIMER.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la
compatibilitat per tal que el personal funcionari interí d’aquest
Ajuntament, el Sr. Javier Fernández Muñoz, vigilant municipal, presti
serveis de comercial a una empresa de distribució d’oli amb caràcter
privat. I això amb efectes des del dia de la present sessió plenària.
_
SEGON.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter
específic per al treball ressenyat, per la qual cosa un cop cessi l’activitat el
beneficiari haurà de comunicar-ho al Servei de Personal.
_
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat significant els recursos
que procedeixen contra el mateix al efectes que siguin oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, 10 VOTS, DEL TOTAL DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.
*************************************************
El Sr. Alcalde aprofita la present sessió per informar sobre les següents
qüestions:
-Al Ple de final de desembre es va informar sobre una denúncia
presentada a Jocs i Espectacles en relació amb la carpa. Aquesta denúncia
ha estat arxivada perquè les activitats estan emparades per la llei amb la
corresponent llicència.
-La setmana passada es va celebrar una reunió amb el conseller Rull i la
Direcció General de Qualitat Ambiental. A banda del tema de la
descontaminació de l’embassament els van traslladar la preocupació per la
connexió de ferrocarril al municipi, ja que no s’entén que aquesta línia
continuï igual des de fa anys. Una situació que no anima a venir a viure ni
invertir a Flix. Tot i que la competència sobre aquest tema és d’ADIF, no
de la Generalitat, se’ls hi va traslladar la preocupació per tal que la facin
arribar als responsables. Avui dia la línia Madrid-Barcelona és la que més
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ingressos genera i la que menys inversió rep. També se’ls va traslladar el
fet de que a determinades franges horàries el trajecte dels trens de la
Generalitat acaba a Móra la Nova, no entenent que no arribin fins a Ribaroja. Es va demanar que es reconsideri aquesta qüestió.
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

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

