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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 2016/11
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL 22 DE NOVEMBRE DE 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
Ordinària
2016/11
22 DE NOVEMBRE DE 2016
Decret d’Alcaldia 2016/135, de 18 de novembre
Sala de Plens de l’Ajuntament
20,00 hores
20,25 hores

Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-president, (grup Entesa),
Sr. Francesc Barbero Escriva, 1r Tinent d’Alcalde, (grup Entesa),
Sr. Delfí Castellvi Descarrega, 2n Tinent d’Alcalde, (grup Entesa),
Sr. Josep Solé Rojals, 3r Tinent d’Alcalde, (grup CiU)
Sra. Norma Pujol Farre, Regidora, (grup Entesa),
Sra. Norma Català Ribera, Regidora, (grup Entesa),
Sr. Josep Pérez Giral, Regidor, (grup Entesa),
Sra. Lara Bertran López de los Mozos, Regidora, (grup Entesa),,
Sra. Núria Blanch Hernández, Regidora, (grup CiU)
Sr. Albert Mani Martínez, Regidor, (grup SI)
Sr. Francisco Romero Navarro, Regidor, (grup SI), (1)
Secretari:
Sr. Arturo González Benet, secretari interventor de la Corporació
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Despatx oficial.
2.1. Relació de Decrets d’Alcaldia des de l’última sessió plenària.
2.2. Ratificació de l’acord de Junta de Govern, adoptada en sessió celebrada el dia
15 de novembre de 2016, de nomenament del representant de l’Ajuntament en
el Consell Escolar de l’Escola Enric Grau Fontseré.
2.3. Ratificació de l’acord de Junta de Govern, adoptada en sessió celebrada el dia
15 de novembre de 2016, de nomenament del representant de l’Ajuntament en
el Consell Escolar de l’Institut de Flix
2.4. Ratificació de l’acord de Junta de Govern, adoptada en sessió celebrada el dia
15 de novembre de 2016, de nomenament del representant de l’Ajuntament en
el Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 2016/2, del tipus: crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat per nous i majors ingressos i baixes de
partides de despesa.
4. Assumptes sobrevinguts.
4.1. Moció de suport al referèndum, als procés constituent i als ens locals i electes
investigats per processos relacionats amb la sobirania
4.2. Nomenament del representant de l’Ajuntament de Flix en el Consell Escolar de
l’Escola Bressol Municipal.
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5. Informes diversos.
6. Precs i preguntes.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa l’alcalde declara oberta la sessió.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Se sotmeten a aprovació les següents actes:
-

Acta de sessió ordinària núm.: 2016/9, de data 27 de setembre de 2016.
Acta sessió extraordinària núm.: 2016/10, de data 4 d’octubre de 2016.

No havent observacions, s’entenen aprovades les actes, (10 vots a favor), 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 DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA.
El Sr. Alcalde dona compte dels decrets d’Alcaldia adoptats des d’última sessió plenària
celebrada, d’acord amb el següent
Decret
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Data
23/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
30/09/2016
03/10/2016
04/10/2016
06/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
19/10/2016
27/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
09/11/2016
09/11/2016

Referència
Convocatòria Junta de Govern del 27 de setembre de 2016
Complement productivitat Guardia Municipal
Contractació laboral substitut conductor autobús per baixa mèdica
Convocatòria sessió plenària extraordinària 4 d'octubre de 2016
Decret delegació funcions alcaldia per casament
Decret liquidació taules i cadires juliol
Convocatòria Junta de Govern de 7 d'octubre de 2016
Delegació primer tinent alcalde assistència Consell Alcaldes
Decret de rectificació d'acord de Junta de 26 d'agost de 2016
Decret admesos i exclosos tècnic Casal del Jove
Convocatòria Junta de Govern de 21 d'octubre de 2016,
Delegació de facultats d'alcaldia en Junta de Govern
Convocatòria Junta de Govern divendres 4-11-16 a les 12:30
Complement retribucions Guardia Municipal
Decret baixes inscripció indeguda padró
Decret declaració caducitat inscripcions padró
Decret nomenament lletrat contenciós Català Llurba
Decret inici expedient responsabilitat patrimonial
Inici expedient pòlissa de crèdit 2017
Anul.lar i rectificar rebuts arbitris
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129
130
131
132
133
134
135

11/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
14/11/2016
18/11/2016
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Convocatòria Junta de Govern de 15/11/16
Contractació noies de joventut- Laura i Helena
Inici expedient responsabilitat patrimonial Santiago Tarragó de la Calle
Inici expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Decret estimació responsabilitat patrimonial M. Rosa Alvarez Masero
Delegació signatura conveni Fundació Guifi
Convocatòria sessió plenària ordinària 2016/11, de 22 de novembre

El Ple es dona per assabentat
2.2.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN, ADOPTADA EN SESSIÓ
CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2016, DE NOMENAMENT DEL
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA
ENRIC GRAU FONTSERE.
Antecedents:
1.- La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de novembre
de 2016 va acoradr nomenar el representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar de
l’Escola Enric Grau Fontsere.
2.- L’esmentat acord preveia en el seu punt segon la seva ratificació pel Ple de la
Corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord,
1r.- Ratificar en tot el seu contingut l’acord de Junta de Govern, adoptada en sessió
celebrada el dia 15 de novembre de 2016, de nomenament del representant de
l’Ajuntament en el Consell Escolar de l’Escola Enric Grau Fontsere, que figura com annex
al present acord.
2n.- Tralladar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
Annex
“3.6. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. ESCOLA ENRIC GRAU FONTSERÉ. ( R.E. 1725)
L'Escola Enric Grau Fontseré sol·licita la designació d'un representant de l'Ajuntament per que
formi part del Consell Escolar del Centre, abans del 2 de desembre de 2016.
A la vista dels anteriors antecedents, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de la
següent,
Proposta d’Acord:
1r.- Nomenar a la Regidora Norma Català com a representant de l'Ajuntament al Consell Escolar
del Centre, i a la Regidora Núria Blanch Hernández com a substituta en cas d'impossibilitat de la
primera.
2n.- Elevar aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Flix per a la seva ratificaciówww.flix.cat
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3r.- Traslladar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT de vots,
(3 vots a favor), dels membres presents de la Junta de Govern.”

Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT
de vots, (10 vots a favor), dels membres presents del Ple, que suposen la majoria
absoluta del nombre legal de membres del mateix.

2.3.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN, ADOPTADA EN SESSIÓ
CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2016, DE NOMENAMENT DEL
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT
DE FLIX.
Antecedents:
1.- La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de novembre
de 2016 va acoradr nomenar el representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar de
l’Institut de Flix.
2.- L’esmentat acord preveia en el seu punt segon la seva ratificació pel Ple de la
Corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord,
1r.- Ratificar en tot el seu contingut l’acord de Junta de Govern, adoptada en sessió
celebrada el dia 15 de novembre de 2016, de nomenament del representant de
l’Ajuntament en el Consell Escolar de l’Institut de Flix, que figura com annex al present
acord.
2n.- Tralladar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
Annex
“3.9. INSTITUT DE FLIX ( R.E. 1732)
La Sra. Mar Carranza en representació de l'Institut de Flix sol·licita la designació d'un representant
de l'Ajuntament per formar part del Consell Escolar del Centre, abans del 30 de novembre de
2016.
A la vista dels anteriors antecedents, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de la
següent,
Proposta d’Acord:
1r.- Nomenar a la Regidora Norma Català com a representant de l'Ajuntament al Consell Escolar
del Centre, i a la Regidora Núria Blanch Hernández com a substituta en cas d'impossibilitat de la
primera.
2n.- Elevar aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Flix per a la seva ratificaciówww.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
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3r.- Traslladar aquest acord als interessats als efectes oportuns.”
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT de vots,
(3 vots a favor), dels membres presents de la Junta de Govern.”

Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT
de vots, (10 vots a favor), dels membres presents del Ple, que suposen la majoria
absoluta del nombre legal de membres del mateix.

2.4.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN, ADOPTADA EN SESSIÓ
CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2016, DE NOMENAMENT DEL
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA
DE MÚSICA DE FLIX.
Antecedents:
1.- La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 15 de novembre
de 2016 va acordar nomenar el representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar de
l’Escola de Música de Flix.
2.- L’esmentat acord preveia en el seu punt segon la seva ratificació pel Ple de la
Corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord,
1r.- Ratificar en tot el seu contingut l’acord de Junta de Govern, adoptada en sessió
celebrada el dia 15 de novembre de 2016, de nomenament del representant de
l’Ajuntament en el Consell Escolar de l’Escola de Música de Flix, que figura com annex al
present acord.
2n.- Tralladar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
Annex
“3.14. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ( R.E. 1764)
El Director de l'Escola Municipal de Música sol·licita la designació d'un representant de
l'Ajuntament per formar part del Consell Escolar del Centre, abans del 16 de novembre de 2016.
A la vista dels anteriors antecedents, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de la
següent,
Proposta d’Acord:
1r.- Nomenar a la Regidora Norma Català com a representant de l'Ajuntament al Consell Escolar
del Centre, i a la Regidora Núria Blanch Hernández com a substituta en cas d'impossibilitat de la
primera.
2n.- Elevar aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Flix per a la seva ratificaciówww.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
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3r.- Traslladar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT de vots,
(3 vots a favor), dels membres presents de la Junta de Govern.”

Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT
de vots, (10 vots a favor), dels membres presents del Ple, que suposen la majoria
absoluta del nombre legal de membres del mateix.
(1) S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Francisco Romero Navarro, Regidor, (grup SI)

3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.:
2016/2, DEL TIPUS SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT
PER MAJORS I NOUS INGRESSOS I BAIXES DE PARTIDES DE DESPESA
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 finançat per nous i majors ingressos
i baixes de partides de despesa
2.- Aquests noves aplicacions per una part, es poden finançar mitjançant nous i majors
ingressos i baixes de partides 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.
3.- Article 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix,
corresponents a l’exercici econòmic de 2016.
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. 2/2015, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per nous
i majors ingressos i baixes d’altres aplicacions del pressupost de despeses, el resum del
qual s’incorpora com annex 2 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.
www.flix.cat
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3r.- FER constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
ANNEX 1
Expedient de modificació de crèdit 2/2016. Pressupost Ajuntament 2016
Despeses que cal finançar:
1/ Suplement de crèdit
Aplicació
132.1200601
920.1302000
920.2030000
171.2100004
150.2100005
920.2120001
323.2120002
333.2120005
920.2120007
323.2120008
170.2120010
442.2130004
4411.2140003
491.2200004
491.2200105
920.2230000
920.2260100
326.2260102
920.2260107
920.2260200
330.2260901
338.2260902
337.2260903
338.2260905
337.2260908
320.2269901
1622.2270000
170.2270001
920.2279903
342.2279904
934.3590000
920.4660001
151.6400001

Denominació
Guàrdies triennis
Personal laboral fix, Complementàries
Rènting fotocopiadores
Parcs, jardins i zones de lleure
Senyalització viària
Edifici Ajuntament
Escoles
Casal Sant Jordi
Altres edificis municipals
Manteniment edifici Escola Bressol
Manteniment Sebes
Barca
Material transport - Autobús Municipal
Material oficina mitjans de comunicació
Impressió revista
Transports
Despeses protocol·làries
Despeses diverses Escola de Música
Despeses diverses
Publicitat
Cultura
Festes Majors
Joventut
Festes i tradicions
Fira d'hivern
Ensenyament
Recollida escombraries
Servei contenidors
Manteniment software
Socorristes piscines
Altres despeses financeres
Quotes associacions
Projectes i direccions
TOTAL...................................................

Import
100,00
4.500,00
300,00
6.000,00
8.000,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
8.000,00
200,00
2.500,00
100,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
35.000,00
4.000,00
215,00
10,00
500,00
1.550,00
15.000,00
124.975,00

2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
241.1310006
342.2030002

Denominació
Personal SOC programa garantia juvenil
Rènting gespa camp de futbol
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Denominació
AGEDI
Adquisició 4 desfibril·ladors
Climatització Escola de Música
TOTAL...................................................

Import
10.000,00
5.638,60
6.655,00
34.343,50

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos:
Aplicació
420004
450501
761007
761008

Denominació
Liquidació Fons Estatal 2014
Pla Ocupació juvenil
Subvenció Diputació desfibril·ladors
Subvenció Diputació climatització EMM
TOTAL...................................................

Import
9.911,03
3.646,66
3.163,88
5.194,59
21.916,16

2/ Majors ingressos
Aplicació
319002

Denominació
Ingressos Festes Majors
TOTAL...................................................

Import
3.097,68
3.097,68

3/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Aplicació
920.1200000
920.1210000
920.1210100
920.1300000
323.1310001
211.1600000
342.2120011
342.2130001
920.2260400
337.2260904
341.2260906
170.2269902
920.2270002
912.2330000
011.3100001
163.3580000
341.3580001
231.4650000
334.4800006
342.6230023
311.6230024
342.6320009
920.6320015
920.6320016
163.6480000
342.6480001

Denominació
Funcionaris bàsiques A1
Funcionaris complement de destí
Funcionaris complement específic
Personal laboral fix bàsiques
Personal temporal Escola Bressol
Seguretat Social
Instal·lacions esportives
Maquinària i instal·lacions. Piscines
Despeses jurídiques i tècniques
Tria't l'estiu
Esdeveniments esportius
Activitats natura
Neteja edificis municipals
Assistències òrgans col·legiats
Interessos pòlissa
Interessos màquina netejar carrers
Interessos gespa sintètica
Conveni serveis socials
Subvencions foment de la cultura
Instal·lació quadre exterior pavelló
Instal·lació clorador amunt pavelló
Adequació zona poliesportiu
Seccionament oficines Secretari
Instal·lació obertura automàtica nau bus
Lísing màquina netejar carrers
Lísing gespa sintètica
TOTAL...................................................
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Import
4.500,00
3.000,00
1.000,00
4.500,00
2.500,00
30.000,00
3.000,00
1.500,00
5.000,00
4.400,00
2.000,00
860,00
5.000,00
10.500,00
1.000,00
1.500,00
968,00
2.600,00
1.845,00
1.758,00
6.000,00
11.000,00
3.900,00
580,00
7.000,00
18.393,66
134.304,66
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Annex 2
RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
CAPITOL I

Inicial
1.485.650,00

Modificacions
0,00

Definitiu
1.485.650

CAPITOL II

34.200,00

0,00

34.200,00

CAPITOL III

942.500,00

3.097,68

945.597,68

CAPITOL IV

1.868.290,78

CAPITOL V

42.025,00

0,00

42.025,00

CAPITOL VI

0,00

0,00

0,00

CAPITOL VII

83.174,32

8.358,47

91.532,79

CAPITOL VIII

433.128,52

0,00

433.128,52

0,00

0,00

0,00

4.888.968,62

25.013,84

4.913.982,46

CAPITOL IX
TOTAL

13.557,69 1.881.848,47

DESPESES

Inicial

Augments

Disminucions

Definitiu

CAPITOL I

1.799.663,37

8.246,66

45.500,00

1.762.410,03

CAPITOL II

1.865.489,48

121.728,24

32.260,00

1.954.957,72

CAPITOL III

12.237,62

500,00

3.468,00

9.269,62

CAPITOL IV

259.013,00

1.550,00

4.445,00

256.118,00

CAPITOL V

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL VI

952.565,15

27.293,60

48.631,66

931.227,09

CAPITOL VII

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL VIII

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL IX

0,00

0,00

0,00

0,00

4.888.968,62

159.318,50

134.304,66

4.913.982,46

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

Abans de sotmetre a votació la proposta d’acord, el regidor d’Hisenda i 2n Tinent
d’Alcalde, Sr, Delfí Castellví fa una explicació detallada del contingut de l’expedient de
modificació de crèdit.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT
de vots, (11 vots a favor), dels membres presents del Ple, que suposen la majoria
absoluta del nombre legal de membres del mateix.

4.- 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:
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-

Moció de suport al referèndum, als procés constituent i als ens locals i
electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

-

Nomenament del representant de l’Ajuntament de Flix en el Consell
Escolar de l’Escola Bressol Municipal.

El Ple, aprova per UNANIMITAT dels vots dels membres presents 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.
4.1.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERENDUM, ALS PROCÉS CONSTITUENT I ALS
ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA
SOBIRÀNIA
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que
negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat
democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i
cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així
els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat
i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat,
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer
la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu
ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint
una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves
decisions a partir de criteris subjectius.
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Per tots aquests motius es proposen al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent,
Proposta d’acord:
1r.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Flix a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a
molt tard, el setembre de 2017.
2n.- Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida
a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim
de transversal socialment i política.
3r.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma
pacífica, lliure i democràtica.
4t.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
5è.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Abans de sotmetre a votació la moció, el 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Barbero
defensa la moció que es presenta, i explica el contingut i la raó de la mateixa.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT
de vots, (11 vots a favor), dels membres presents del Ple, que suposen la majoria
absoluta del nombre legal de membres del mateix.

4.2.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE FLIX EN EL
CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.
La Directora de l'Escola Bressol Municipal sol·licita la designació d'un representant de
l'Ajuntament per formar part del Consell Escolar del Centre.
A la vista dels anteriors antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix l'adopció
de la següent,
Proposta d’Acord:
1r.- Nomenar a la Regidora Norma Català com a representant de l'Ajuntament al Consell
Escolar del Centre, i a la Regidora Núria Blanch Hernández com a substituta en cas
d'impossibilitat de la primera.
2n.- Traslladar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
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Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT
de vots, (11 vots a favor), dels membres presents del Ple, que suposen la majoria
absoluta del nombre legal de membres del mateix.

5.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa sobre les següents qüestions:
a) Compareixença al Parlament de Catalunya pel tema dels residus d’ERCROS, SA.
L’Alcalde informa que el passat 26 d’octubre es va realitzar la compareixença davant
la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya de l’Ajuntament de Flix i de
destacats tècnics i científics. Es va reclamar a les autoritats catalanes competents,
encapçalades pel director de l’Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost,
l’elaboració d’estudis complets, rigorosos i independents en aquesta matèria.
Els científics sostenen que el pla de caracterització i sanejament indicat pel director
de l'ACR no es pot basar en els informes encomanats per la pròpia empresa, a partir
dels que ja s'han tipificat com a terrenys de risc "acceptable" algunes zones que no ho
són. Els científics que han participat a la compareixença han estat, Joan Grimalt,
professor del Consell Superior d’Investigacions Científiques i expert en geoquímica
orgànica ambiental, Marta Pujades, doctora en ciència i tecnologia ambientals per la
Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Sunyer, especialista en epidemiologia
ambiental, i Jordi Sierra, membre de la Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
En la seva intervenció, el Sr. Tost es va comprometre a comparar la informació de
mostres que arriba per part de l'empresa amb l'ARC i altres tècnics i laboratoris
independents; establir una comissió de seguiment del procés de Flix com havia
demanat l'Ajuntament; i de fer una nova Llei de residus innovadora i més exigent
sobre la gestió dels sòls contaminants.
Els grups parlamentaris han demanat als compareixents que els facin arribar les
propostes que demanen al Govern per poder-les portar al Parlament.
b) Reunió amb l’Ajuntament de Cardona. Con a continuació de l’acte que es va celebrara
a Flix, l’Alcalde informa que el proper dia 29 de novembre, es celebrarà a Cardona
una reunió conjunta dels dos ajuntaments, que es troben en una situació similar
envers ERCROS, SA.
c) Visita de l’eurodiputat Francesc Gambús a Flix. L’Alcalde informa que el passat
divendres, va visitar Flix l’eurodiputat Francesc Gambús, per tractar la situació de la
descontaminació del pantà. En la reunió amb una representació del Consistori de Flix,
Gambús que és l'únic català a la Comissió de Medi Ambient, va anunciar que ha
reclamat a la Comissió Europea més concreció per afrontar la problemàtica de la
descontaminació de Flix.
L'eurodiputat va demanar a les institucions que reclamin al Govern espanyol dades
concretes sobre l'estat d'execució dels treballs de descontaminació, quina previsió
tenen per enviar-la i quines comunicacions es duen a terme entre les autoritats
responsables del projecte tant del Govern espanyol com del Govern de la Generalitat.
d) Proper Ple. L’Alcalde informa que abans de Nadal es convocarà el Ple en que es
debatran, i s’aprovaran els pressupostos de la Corporació per a l’any 2017.
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e) Obres al carrer Escoles. L’Alcalde informa dels problemes que han sorgit en les obres
que s’estan portant a terme al carrer Escoles i lamenta les molèsties que s’estan
ocasionat a tots els veïns de la població, donat que les obres tallen un dels eixos de
comunicaciò viària més importants del poble. L’alcalde explica que els problemes que
han sorgit han estat molt greus, i que això comportarpà que el carre estigui més dies
tallats dels previstos inicialment.
f)

Instal·lació desfibril·ladors. L’Alcalde informa que s’instal·laran al poble uns
desfibril·ladors, que han estat adquirits en part, mitjançant una subvenció del 60 %
concedida per la Diputació de Tarragona. Informa que els llocs on estaran
disponibles, son,
- A l’Institut/Escola,
- Al Pavelló Cobert,
- A l’Ajuntament,
- Al Casal Sant Jordi,
- Al Camp de Futbol durant la temporada, i a les Piscines Municipals a la
temporada d’estiu.
- Vehicle de la Guardia Municipal.

g) Xarxa wiffi. El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Barbero informa que el divendres passat 18 de
novembre es presentà a Ca Don Ventura el projecte de Xarxa de telecomunicacions
oberta, lliure i neutral de Flix. Aquesta iniciativa fou la proposta que comptà amb més
suport en les votacions dels Pressupostos Participatius. Abans d’aquesta presentació,
se signà un conveni amb la Fundació Guifi.net, per tal de dur a terme aquest projecte.
Els objectius d'aquesta fundació és promoure el desenvolupament d'una xarxa de
telecomunicacions mancomunada, lliure, oberta i neutral.
10.- PRECS I PREGUNTES
Per part dels regidors, no se’n formulen.
Obert el torn de precs i preguntes al públic assistent, de conformitat amb allò establert en
l’article 78 del Reglament Orgànic Municipal, no se’n 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

Arturo González Benet
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