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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 2017/1
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL 31 DE GENER DE 2017
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
2017/1
31 DE GENER DE 2017.
Decret d’Alcaldia 2017/16, de 27 de gener
Sala de Plens de l’Ajuntament
20,00 hores
20,30 hores

Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-president, (grup Entesa),
Sr. Francesc Barbero Escrivà, 1r Tinent d’Alcalde, (grup Entesa),
Sr. Delfí Castellví Descarrega, 2n Tinent d’Alcalde, (grup Entesa),
Sr. Josep Solé Rojals, 3r Tinent d’Alcalde, (grup CiU)
Sra. Norma Pujol Farré, Regidora, (grup Entesa),
Sra. Norma Català Ribera, Regidora, (grup Entesa),
Sr. Josep Pérez Giral, Regidor, (grup Entesa),
Sra. Núria Blanch Hernández, Regidora, (grup CiU)
Sr. Albert Mani Martínez, Regidor, (grup SI)
Sr. Francisco Romero Navarro, Regidor, (grup SI),
Excusa assistència:
Sra. Lara Bertran López de los Mozos, Regidora, (grup Entesa),,
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.
3. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci d’Iniciatives
Socioeconòmiques.
4. Aprovació de la declaració de serveis essencials i activitats prioritàries a efectes de la
possible contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal
funcionari interí de l’Ajuntament de Flix.
5. Nomenament dels integrants del Consell d’Administració de la mercantil, FLIX,
GESTIÓ D’INICIATIVES SOCIOECONÒMIQES, SAM.
6. Aprovació Pla d'Actuació Municipal en Emergència Nuclear del Municipi de Flix.
7. Assignació de nom a una nova plaça del municipi.
8. Assumptes sobrevinguts.
8.1.
Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: LES URNES
NO ES JUTGEN.
9. Informes diversos.
10. Torn obert de paraules.
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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 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.: 2016/11, de data 22 de novembre de 2016.
Acta sessió extraordinària núm.: 2016/12, de data 28 de desembre 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. DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
Núm. Decret
2016/136
2016/137
2016/138
2016/139
2016/140
2016/141
2016/142
2016/143
2016/144
2016/145
2016/146
2016/147
2016/148
2016/149
2016/150
2016/151
2016/152

Data
21/11/2016
21/11/2016
25/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
07/12/2016
14/12/2016
16/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
21/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
27/12/2016
28/12/2016

2017/1

05/01/2016

2017/2
2017/3
2017/4
2017/5
2017/6
2017/7
2017/8
2017/9
2017/10

09/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
16/01/2016
16/01/2017
16/01/2017
18/01/2017
19/01/2016
20/01/2017
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Referència
Liquidació ocupació via pública agost i setembre, excepte Festes Majors
Convocatòria Junta de Govern del 25 de novembre de 2016
Decret complement salarial Guàrdia Municipal
Inici expedient protecció legalitat urbanística Polígon 7, parcel·la 167
Inici expedient protecció legalitat urbanística al Polígon 7 parcel·la 269
Contractació pòlissa de crèdit 2017
Convocatòria Junta de Govern de 15 de desembre de 2016
Liquidació taules i cadires octubre i novembre
Inici expedient contractació xofer autobús
Inici expedient contractació arquitecte municipal
Decret suspensió límits acústics Festes Nadals.
Decret inici procediment contractació telefonia i dades
Decret contractació substitut per vacances xofer autobús
Decret adjudicació barra carpa hivern 2016-2017
Convocatòria sessió plenària 28 de desembre de 2016
Convocatòria Junta de Govern de 28 de desembre de 2016
Decret complement salarial Guàrdia Municipal
Adjudicació CM: "Subministrament càtering Escola fins formalització contracte
procediment obert"
Convocatòria Junta de Govern Local 1/2017 el 10 de gener de 2017
Convocatòria mesa contracte de gestió integral de l’enllumenat
Acceptació sol·licitud subvenció Leader jaciment Sebes
Convocatòria Mesa contractació
Estimació reclamació patrimonial Santiago Tarragó de la Calle
Anul·lar i rectificar arbitris 2016
Liquidació taules i cadires desembre 2016
Convocatòria Junta de Govern de 20 de gener de 2017
Rectificació Plec condicions centre rehabilitació
NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

2017/11
2017/12
2017/13
2017/14
2017/15
2017/16

20/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
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Acord de facultar a Base per fer devolució taxa escombraries 2016
Convocatòria Mesa càtering menjador escolar
Decret ampliació tràmit audiència PLU Albert Belil
Decret avocació facultats i requeriment documentació
Decret complement salarial Guàrdia Municipal mes de gener
Convocatòria sessió plenària 30 de gener de 2017

El Ple es dona per assabentada.

3.- APROVACIÓ DE LA 3A MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
INTERCOMARCAL D’INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES
Atès que Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS), integrat pels
Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, el qual gestiona el Programa
Leader al territori, va aprovar en sessió plenària de data 14 de juliol de 2016, la tercera
modificació dels seus Estatuts.
Atès que la nostra entitat també forma part del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS) i treballa per col·laborar i ajudar a potenciar la implantació del
programa Leader al territori com a eina fonamental en el seu desenvolupament i millora
de les seves condicions socioeconòmiques.
Vist que tots els membres del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
(CIS) han aprovat les modificacions dels Estatuts, es proposa al Ple de l’Ajuntament de
Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Ratificar l’acord d’aprovació de la 3a modificació dels Estatuts pel plenari del
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) en data 14 de juliol de 2016.
2n.- Designar el Sr. Francesc Barbero Escrivà com a representant titular de l’Ajuntament
de Flix en el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS), i el Sr. Josep
Solé Rojals com a representant suplent.
3r.- Facultar el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) per poder
dur a terme les accions necessàries davant les administracions pertinents.
4t.- Comunicar aquest acord al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
(CIS).
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, (10 vots a favor), que suposen la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple.

4.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I ACTIVITATS
PRIORITÀRIES A EFECTES DE LA POSSIBLE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL O NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER
A L’ANY 2017.
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Antecedents:
1.- Per providència de l’Alcaldia de data 13/01/2017 es va disposar que s'emetés informe
en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable per tal de poder dur a
terme contractacions futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris
interins, amb proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es
consideren prioritaris o afecten al funcionament dels serveis públics essencials, que
permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament.
2.- En data 20/01/2017 el secretari interventor municipal ha emès informe jurídic en
relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal de poder dur a terme
contractacions futures de personal laboral temporal o funcionari interí que permetin
mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament, amb proposta d’acord.
Fonaments de Dret:
1.- L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30 d'octubre de
2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten
directament a la contractació de personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de
totes les administracions, inclosa l’administració local.
La no aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, suposa la
pròrroga dels Pressupostos Generals de l’exercici anterior i les seves disposicions.
2.2. L’art. 20.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 no
es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis
públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Flix només procedirà a la contractació de personal
laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin necessitats
urgents i inajornables que afectin a un sector, funció i categoria professional que es
consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis públics essencials.
3.- En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest
Ajuntament, es considera que la Corporació només hauria de procedir a la contractació
de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí en els casos
següents, motivats degudament:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i
categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
‐ Vigilants (Guàrdia Municipal).
‐ Brigada municipal.
‐ Xofers d’autobús.
‐ Personal d’estiu (socorristes, monitors, taquillers)
‐ Auxiliars de secretaria, monitors culturals, de lleure i ambientals.
‐ Personal adscrit als Serveis Tècnics Municipals, (Arquitecte, Arquitecte Tècnic,
Enginyer)
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b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es
consideren essencials:
‐ Neteja viària.
‐ Clavegueram.
‐ Accés als nuclis de població.
‐ Pavimentació de vies públiques.
‐ Transport col·lectiu urbà de viatgers.
‐ Vigilància d’espais públics i actuació davant plans d’emergència.
‐ Socorrisme a les piscines municipals, control d’accés i cursos de natació.
‐ Serveis Tècnics Municipals
‐ Atenció al públic
‐ Secretaria Intervenció
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
Proposta d’Acord:
Únic.- Declarar que l’Ajuntament de Flix només procedirà a la contractació de personal
laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí per a l’any 2017, en els
casos següents:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors, funcions i
categories professionals següents, que es consideren prioritaris:
‐ Vigilants (Guàrdia Municipal).
‐ Brigada municipal.
‐ Xofers d’autobús.
‐ Personal d’estiu (socorristes, monitors, taquillers)
‐ Auxiliars de secretaria, monitors culturals, de lleure i ambientals.
‐ Personal adscrit als Serveis Tècnics Municipals
b) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es
consideren essencials:
‐ Neteja viària.
‐ Clavegueram.
‐ Accés als nuclis de població.
‐ Pavimentació de vies públiques.
‐ Transport col·lectiu urbà de viatgers.
‐ Vigilància d’espais públics i actuació davant plans d’emergència.
‐ Socorrisme a les piscines municipals, control d’accés i cursos de natació.
‐ Serveis Tècnics Municipals
‐ Atenció al públic
‐ Secretaria Intervenció
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, (10 vots a favor), que suposen la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple.

5.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT MERCANTIL, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM
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

Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix, 2017/1,
de 31/01/2016. Página 6 de 12

Antecedents:
1.- Correspon a l’Ajuntament de Flix, en funcions de Junta General d’accionistes de la
societat mercantil, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES, SAM,
nomenar els membres del Consell d’Administració de la mateixa.
2.- El nombre d’integrants del Consell d’Administració de FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES
SOCIOECONÒMIQUES, SAM, no podrà ser inferior a 3, ni superior a 12.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 14 i 15 dels estatuts de la societat mercantil, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES
SOCIOECONÒMIQUES, SAM
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, en funcions de Junta
General Universal d’Accionistes de FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES,
SOCIETAT ANÓNIMA MUNICIPAL, l’’adopció de la següent
Proposta d’acord:
1r.- Cessar els integrants del Consell d’Administració de la societat mercantil Flix, Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, SAM
2.- Nomenar com a nous consellers de Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, i
membres del seu Consell d’Administració, els següents membres de la Corporació:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sr. Marc Mur Bages, alcalde-president de l’Ajuntament de Flix, com a president de
la societat.
Sr. Francesc Barbero Escrivà, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Delfí Castellví Descarrega, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Josep Solé Rojals, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Francisco Romero Navarro, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Norma Català Ribera, Regidora de l’Ajuntament de Flix.

3r.- Traslladar el present acord a les persones nomenades a efectes d’acceptació.
4t.- Facultar el Sr. Alcalde-president, tant àmpliament com en dret sigui menester, per la
realització que quans actes siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord,
especialment pel que fa a la elevació a públic dels mateixos.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, (10 vots a favor), que suposen la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple.

6.- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA
NUCLEAR (PAMEN) DE FLIX.
Antecedents:
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1.- S’ha redactat una actualització del Pla Municipal d’Emergència Nuclear de
l’Ajuntament de Flix.
Fonaments de Dret:
1.- Llei 2/19985, sobre Protecció Civil.
2.- Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de Protecció
Civil.
3.- Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar l’actualització del Pla Municipal d’Emergència Nuclear de l’Ajuntament de
Flix
2n.- Notificar aquest acord al Departament de Protecció Civil de la Subdelegació del
Govern a Tarragona.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, (10 vots a favor), que suposen la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple.

7.- APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ D’UNA NOVA PLAÇA MUNICIPAL I
INCLUSSIÓ DE LA MATEIXA EN EL NOMENCLATOR MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- La realització d’unes obres en els terrenys de propietat municipal situats en el c/ Sant
Jordi, 25, ha donat lloc a la creació d’un nou espai públic.
2.- S’ha de procedir a donar nom a aquest nou espai públic.
Fonaments de Dret:
1.- L'article 75 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de Població i Demarcació de les entitats locals, estableix que és obligació dels
ajuntaments el mantenir actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i
la numeració dels edificis
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar inicialment la denominació nova de la següent plaça:
Situació del carrer o plaça
Carrer Sant Jordi
www.flix.cat
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2n.- Sotmetre l’anterior acord a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes municipal i a la pàgina web de
l’Ajuntament, (www.flix.cat), a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar
les observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si
transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment,
aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació
en forma expressa.
3r.- Facultar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, perquè subscrigui tots els
documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, (10 vots a favor), que suposen la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple.

8.- 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:
‐

Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: LES
URNES NO ES JUTGEN.

El Ple, aprova per UNANIMITAT dels vots dels membres presents del Ple, 10 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.

8.1. MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS ATACS ESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANA:
LES URNES NO ES JUTGEN.
Si bé l'Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i el
català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència
31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències,
fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya - Espanya avançant
cap a nous moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el
10 de juliol del 2010 sota el lema "Som una Nació, nosaltres decidim", i més endavant la
de l'11 de setembre d'aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema "Catalunya,
nou Estat d'Europa". Va ser a partir d'aquí que, l'independentisme català va adquirir major
rellevància en l'escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del
Centre d'Estudis d'Opinió en què el suport a la independència se situava en un 21,5% al
maig, mentre que al juliol era del 24,3%.
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Davant l'agitació social, el President Mas, d'acord amb el seu programa electoral, es va
reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal que
solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l'ofec econòmic que patien.
Davant la negativa, el President Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre
de 2012 per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia obviar "la
impressionant manifestació de l'11 de setembre".
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava al
Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de
Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels
Diputats la delegació de competències per a la celebració d'un referèndum, una petició
que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre
del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que
permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No
obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de consultes i el
decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que
preguntava si Catalunya havia d'esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser
independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via independentista.
Tot i el marc legal i democràtic en què s'està fent tot el procés, l'Estat espanyol ha
polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals
representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent
jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació
i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d'octubre de
2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a
declarar a Madrid el setembre del 2016.
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure's a la banqueta
dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
Atès que l'Estat actua a cop d'impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la
manca de voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català
dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d'exercir
aquest dret és per la via de la desconnexió i l'activació d'un procés constituent propi.
Atès que la Comissió Europea destaca que l'Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant
a la seva independència judicial.
Proposem al Ple de la corporació els següents:
ACORDS
PRIMER.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i
encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.
SEGON.- Instar a aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar
l'assistència a la mobilització del 6 de febrer, ja que no només es jutja a tres persones
sinó a tots els ciutadans que van votar el 9-N.
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TERCER.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament
Europeu.
Votació: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, (10 vots a favor), que suposen la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple.

9.- INFORMES DIVERSOS
El 3r Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Solé, informa de les obres d’arranjament del carrer Major
fins al CAP,
“OBRES D’ARRENJAMENT DEL CARRER MAJOR, TRAM C/ ESCOLES FINS AL CAP.
Per fi les obres del C/ Major han acabat. Segurament han durat més del que ens
pensàvem , però permeteu-me que digui que sa realitzat una feina impressionant i ben
feta.
D’acord al projecte constructiu de les esmentades obres, els treballs a realitzar en aquet
carrer consistien en els capítols que detallarem a continuació:
‐
‐
‐
‐

Demolicions dels paviments existents, principalment de formigó que va esser el
material utilitzats en el moment en que es va pavimentar el C/ Major.
Demolicions de les canonades dels serveis existents, es a dir les xarxes de
clavegueram i d’aigua potable.
Subministre i instal·lació de les noves xarxes de serveis municipals:


Nova xarxa de clavegueram del C/ Major, amb canonada de material de
PVC de diàmetre 315 mm i una resistència de SN 8, connectada a la
xarxa ja existent al carrer Escoles i que continua cap al Passeig de l’Ebre
per finalment evacuà a l’estació de bombament número 2, situada darrera
de la Pista d’estiu.



Xarxa d’aigua potable al C/ Major i a la zona de la corba del C/ Escoles,
amb material de polietilè amb una pressió nominal de 16 Atmosferes.
Aquet material avui en dia es del millors que podem utilitzar, dons en
garantirà una durabilitat que els materials que teníem antigament no poden
oferir. Hem canviat el tram de canonada que està afectat per les obres en
el tram del C/ Escoles, per continuar donant servei a la resta del carrer
Escoles i a la part baixa del poble, tota la part del C/ Sant Jordi, Avd de la
Llum, Passeig de l’Ebre...



Formació de la caixa de paviment consistent amb l’estesa de la subbase
de tot-u artificial compactat, per aguantar la base de paviment. En aquet
cas, la part del C/ Major, tenim un paviment de formigó i la zona del
C/Escoles, el paviment ha estat realitzat amb dues capes de Mescla
Bituminosa en Calent, es a dir el aglomerat de tota la vida. La primera de
capa es una capa de base, en aquet cas en concret de 12 cms de gruix i
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compactada. La capa de rodadura té un gruix de 6 cms i es la que queda a
la vista, per sobre de la qual circulem.
IMPREVISTOS SURGITS DURANT LES OBRES
Com tots sabem, durant l’execució de les obres, i concentrat en dos trams, concretament
tot el tram de la corba del C/Escoles i el tram de C/Major situat entre C/Escoles i C/
Maragall, al executar les excavacions per poder fer els canvis de les xarxes de serveis,
ens vam trobar amb una situació, que encara que sabíem que podia passar que estès en
mal estat, la veritat va esser que la realitat va ser molt superior a qualsevol de les
previsions que des de la Regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques i fins i tot des de la
Comissió Tècnica de l’Ajuntament, ens podem arribar a imaginar.
La realitat va esser que al descobrir les canonades existents de clavegueram que teníem
que canviar, totes estaven trencades i com es lògic la porqueria es perdia pel camí.
L'afectació es va produir en tot el tram d'obres afectat del C/ Escoles i l'inici del C/ Major en
direcció al CAP. Degut al mal estat del subsòl en aquesta zona, vam prendre el determini
de sanejar absolutament tot el material que es trobava en mal estat i substituir-lo per un
material bo. Amb aquesta actuació, d'acord amb el Serveis Tècnics Municipal, com també
amb la Direcció d'Obra, vam considerà que era la millor manera d'eliminar tota la porqueria
acumulada al llarg dels anys i poder gaudir a partir d'aquet moment de un carrer on tots els
serveis son nous, tal com he dit amb anterioritat amb uns materials de primera qualitat i un
ferm que ens tindria que durar per molts anys.
Com podeu observar, també remodelem la Placeta de Blanco, que en el projecte inicial, no
es contemplava, degut a que en el moment de fer la connexió de la claveguera que baixa
del carrer Gombau i del carrer Castell, també es va detectà que es trobava en mal estat.
La decisió pressa va ser canviar el clavegueram, dons sàpiguen que no estava en
perfectes condicions, no tenia massa sentit no donà una solució adient al problema. La
vista final de l'esmentada Placeta serà el mateix paviment de rajola que posem a les
voreres del carrer Major, mantenint tant la font com els bancs actualment ja existents.
Per acabar, donar les gràcies a tota la gent de Flix, per les molèsties acosionades i la
paciència que en tot moment van tenir, tant amb els treballadors com amb la gent de
l'Ajuntament.
Tots érem conscients del perjudici que representava tenir el C/ Escoles tallat al tràfic rodat,
hi va estar un mes, del 20 de Novembre al 22 de Desembre, però també vam ser tots
conscients que era la millor manera per poder fer i acabar les obres abans de les Festes
Nadalenques, que va ser el termini que ens vam fixar com improrrogable per diferents
qüestions que no cal explicar.
Vull acabar, agraint de tot cor el comportament tant correcte i tant cívic, demostrat pels
veïns del C/ Major, C/ Maragall i del C/ Escoles afectats per les obres. Sense la vostra
complicitat no hagués estat possible dur a terme aquestes obres de la manera com han
estat desenvolupades. A tots valtros moltíssimes gràcies.”

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.
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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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