AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
NÚMERO 2017/3, DE 28 D’ABRIL
Expedient núm.: PLN/2017/3

Òrgan col·legiat: PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

28 / d’abril / 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 18:45 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Marc Mur Bagés

Secretari

Arturo González Benet

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Càrrec

Nom i Cognoms

Assisteix

Alcalde:

Marc Mur Bagés

SÍ

Tinents d’Alcalde

Francesc Barbero Escrivà

SÍ

Delfí Castellví Descarrega

SÍ

Josep Solé Rojals

SÍ

Josep Pérez Giral

SÍ

Lara Bertran López de los Mozos

SÍ

Norma Pujol Farré

SÍ

Núria Blanch Hernández

SÍ

Albert Mani Martínez

SÍ

Francisco Romero Navarro

SÍ

Arturo González Benet

SÍ

Regidors/es

Secretari:

Excuses d'assistència presentades:
1. Norma Català Ribera: «Baixa per maternitat»

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

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre
la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per UNANIMITAT, l’acta corresponent a la sessió ordinària núm.: 2/2017,
de 13 de març de 2017

2,- EXPEDIENTE 89/2017. MODIFICACIÓ DE 2 ACTUACIONS INCLOSES EN EL
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA COLÒNIA FÀBRICA, ELS
COMELLARETS I LES CASETES
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- En el marc del Projecte d’Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica, els
Comellarets i les Casetes, s’ha redactat una memòria justificativa de la necessitat de
procedir a la modificació de dues actuacions incloses en el Projecte.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
Primer- Aprovar la modificació de dues actuacions incloses en el Projecte
d’Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica, els Comellarets i les Casetes, i la
corresponent memòria, que figura com annex al present acord, d’acord amb el
següent,
Modificació:
Contingut:

Dotació econòmica prevista
Any 2017:
Any 2018:
Modificació:
Contingut:
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1
Canvi d’ubicació de l’actuació anomenada en
el Projecte d’Intervenció Integral: “3.1. Nou
equipament Cívic i Cultural Quartet Nou”.
Aquesta actuació passaria a realitzar-se a la
casa situada a l’Avinguda Barcelona, 28, en el
barri dels Comellarets.
577.439,67 € Generalitat + 25 % Ajuntament de
Flix
30.000,00 €
739.919,56 €
2
Canvi d’ubicació i en el contingut de l’actuació
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Dotació econòmica prevista
Any 2018:

anomenada en el Projecte d’Intervenció
Integral: “3.2. Adequació de les pistes
esportives del Casino”, de manera que aquesta
es realitzaria en l’espai ocupat per l’antiga
Caserna de la Guardia Civil, i consistiria en
l’adequació d’un espai d’oci esportiu en el que
els joves puguin anar amb xkate, BMX, patinets
i jugar a basket
112.500,00 € Generalitat + 25 % Ajuntament de
Flix
150.000,00 €

Segon.- Traslladar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

3.- EXPEDIENT 88/2017. DESESTIMENT EN L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL POLÍGON P3
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 25 de març de 2014, i,
en relació a l’aprovació definitiva de la de la modificació puntual del Pla Especial P3,
que havia d’adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, va
acordar sol·licitar de la mateixa una pròrroga del termini d’aprovació definitiva del
mateix, atesa la complexitat de l’expedient de referencia.
2.- Transcorreguts més de 2 anys, des d’aquella petició, l’aprovació definitiva de
l’esmentat expedient no s’ha produït, i és voluntat, tant de l’Ajuntament de Flix, com
dels veïns afectats, cercar una sol·lució definitiva, que doni satisfacció als interessos
generals i als legítims interessos dels veïns afectats.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques faculta a les Administracions Públiques a desistir
d’aquells procediments que hagin iniciat d’ofici.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
Primer.- Acordar el desestiment del tràmit d’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació puntual del Pla Especial P3.
Segon.- Revocar els acords d’aprovació inicial i provisional de l’esmentat expedient.
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Tercer.- Traslladar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres
de l’Ebre i als interessats als efectes oportuns.

4,- EXPEDIENTE 43/2017. APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS
CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT DE FLIX
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC),
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup de treball
per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local
que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts
càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern
a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les
quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els
compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els
compromisos en relació amb la ciutadania.
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú,
l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin
necessàries.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts
càrrecs d’aquest ens local, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei
19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula més
adequada per vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Ajuntament de Flix, es proposa al ple de la corporació l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
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1r.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Flix, el text
íntegre del qual s’annexa a la present resolució.
2n.- Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts
Càrrecs de l’Ajuntament de Flix, que estarà integrada pels membres de la Junta de
Portaveus de l’Ajuntament. Aquesta Comissió, es reunirà, amb caràcter ordinari, com
a mínim, 2 vegades a l’any.
3r.- Fer públic aquest Acord, el Codi de conducta en el Portal de la transparència de
l’Ajuntament de Flix.
Annex
CODI DE CONDUCTA DELS
ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX

1. Introducció
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta
llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
2. Objecte
Aquest codi té dos objectius fonamentals:
a) Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens
locals i les normes de conducta que se’n deriven.
b) Determiinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor
actuació dels ens locals.
3. Àmbit subjectiu
El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen
la condició d’alts càrrecs.ç
a) Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
b) Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en
matèria de règim local.
c) Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb
capital social íntegrament públic.
4. Principis ètics i de bon govern
Principis ètics
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici
de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
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a) Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
b) Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en
benefici exclusiu dels interessos públics.
c) Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
d) Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per
a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.
e) Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.
Principis de bon govern
a) Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la
satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la
imparcialitat i l’interès comú.
b) Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les
actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions
i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una
informació accessible i comprensible.
c) Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del
municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de
decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les
polítiques públiques.
d) Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals
per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al
resultat.
e) Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les
peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i
comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació
sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant
sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.
f) Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels
béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i
enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.
g) Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de
coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració
d’informació i serveis.
h) Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió
contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats
de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.
i) Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori
el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la
prestació dels serveis.
5. Normes de conducta dels alts càrrecs
Compromisos generals
a) Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.
b) Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament.
Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que
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variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat.
Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions
establertes en matèria d’incompatibilitats.
Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal
manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en
l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques.
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest
codi han de seguir els principis següents:
a) Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o
privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.
b) Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe
o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per
atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur
a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en
col·lisió amb els interessos públics.
c) No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora
d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats
com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha
lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt
càrrec.
d) No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin
relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la
transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb
especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.
e) Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part
d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes,
universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades
oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves
responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni
allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per
acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament
de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o
un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació
s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu
de la invitació.
f) Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la
selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els
principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporanthi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.
g) Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que
mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups
d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la
informació i bon govern i la normativa de desplegament.
Compromisos en relació amb la ciutadania
a) Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les
seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els
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casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats
drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació.
b) Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó
del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de
transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
c) Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats
per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de
l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
d) Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la
ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través
d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.
6. Mecanisme de control intern
La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment
del codi.
Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:
a) Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.
b) Formular recomanacions i propostes de millora.
c) Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el
tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.
d) Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu
contingut.
e) Promoure la difusió i el coneixement del codi.
f) Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que
es farà públic a través del portal de la transparència.
El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan
competent.
7. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes
d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
8. Aprovació, vigència i revisió del codi
Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se
n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.

5.- EXPEDIENT 67/2017. INICI DE L'EXPEDIENT D'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU,
TITULAR I SUBSTITUT
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha requerit a aquest Ajuntament a
procedir al nomenament del Jutge de Pau titular i substitut, atès que estan a punt de
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finalitzar els seus mandats de 4 anys.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
Articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
Primer.- Iniciar l’expedient per al nomenament del Jutge de Pau titular i substitut de
Flix.
Segon.- Obrir un termini de 15 dies, a efectes que les persones interessades puguin
presentar les seves sol·licituds, juntament amb un curriculum vitae.
Tercer.- Publicar el corresponent edicte en el tauler d’edictes de la Corporació, en
la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Quart.- En el cas que no es presentin sol·licituds, el Ple de l’Ajuntament de Flix
procedirà als nomenaments lliurement.

6.- EXPEDIENTE 61/2017. RATIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN
D'APROVACIÓ DEL PAES
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 10 d’abril de
2017, va aprovar el Pla d'Acció d'Energies Sostenibles per a l'Ajuntament de Flix.
El punt segon de l’esmentat acord preveia la seva ratificació pel Ple de la Corporació,
en conseqüència, es proposa l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:

Primer.- Ratificar, en tot el seu contingut, l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament
de Flix, adoptat en sessió de 10 d’abril de 2017, d’aprovació del Pla d'Acció
d'Energies Sostenibles per a l'Ajuntament de Flix.

7.- EXPEDIENTE 25/2017. REGULARITZACIÓ COMPTABLE DEL COMPTE 260,
“INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN INSTRUMENTS DE
PATRIMONI”, AMB
LA BAIXA DE
LES ACCIONS
DE
REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, REDESSA, PER VALOR DE 3.005,00.- €
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Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament, en sessió plenària ordinària número 11/2005, celebrada el dia
25 de novembre de 2005 va adoptar, entre altres, l’acord d’iniciar un expedient per a
l’adquisició de 50 accions, amb un valor nominal de 60,10 euros cadascuna, de
l’empresa REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, REDESSA. Aquesta
adquisició d’accions va ser aprovada definitivament per l’Ajuntament de Flix, en
sessió celebrada el dia 28 de juny de 2006, amb els corresponents informes
favorables dels Departaments d’Economia i Finances, i, Governació de la Generalitat
de Catalunya
2.- La Junta General de la societat REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA,
en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2013, va acordar, d’una banda la reducció de
capital amb l’amortització de totes les accions de la companyia, i d’altra una
ampliació del capital social de la societat de 8.970.165,40.- €, consistent en 149.254
noves accions nominatives de 60,10.- €/per acció, oferint a l’Ajuntament de Flix la
possibilitat de adquirir 84 noves accions, oferta que l’Ajuntament de Flix no va fer
efectiva.
Atès que en la Comptabilitat de l’Ajuntament, en el Compte 260, “Inversions
financeres a llarg termini en instruments de patrimoni”, hi figuren comptabilitzades
les accions que es van amortitzar l’any 2013, es proposa al Ple de l’Ajuntament de
Flix, la següent,
Proposta d’acord:
1.- Procedir a la regularització comptable del Compte 260, “Inversions financeres a
llarg termini en instruments de patrimoni”, amb la baixa de les accions de REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, REDESSA, per valor de 3.005,00.- €, que
van ser amortitzades per acord de la Junta General d’Accionistes de la Societat
adoptat en sessió de 29 d’abril de 2013.
2.- Donar de baixa les esmentades accions de la resta de comptes i inventaris
patrimonials.

B) 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 en suport de la Plataforma “TRANS*FORMA LA SALUT”, per a
un nou model de salut.

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.- EXPEDIENTE 94/2017. MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA
“TRANS*FORMA LA SALUT” PER A UN NOU MODEL DE SALUT
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En els darrers anys la veu de les persones trans, és a dir, les persones que no
s’identifiquen amb el gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de
manera no normativa, s’ha deixat sentir ben alta per exigir que el fet trans sigui
reconeguts com un fet vital i una experiència personal fruit de la llibertat individual.
Les persones trans es reclamen part integrant de la societat, de la que participen des
de la seva diversitat, i lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat de gènere
és un dret respectat.
Aquesta lluita ve motivada per la gran estigmatització que pateix el col·lectiu en la
societat. El món de l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació,
entre d’altres, tenen interioritzada molt sovint una actitud transfòbica que exclou les
persones trans*. Una clau d’aquesta estigmatització és la patologització de la
condició trans*, és a dir, les persones han de passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric
per poder ser ateses. Aquest fet vulnera el dret fonamental a la lliure identitat de
gènere, anul·la la llibertat individual i estigmatitza la persona davant la societat. Ens
trobem davant del mateix cas en què es trobaven les persones homosexuals fa trenta
anys, quan l’homosexualitat era considerada un trastorn psiquiàtric. La societat, avui,
no pot considerar més el fet trans com una patologia, sinó com una condició humana.
La plataforma Trans*forma la Salut, formada per un conjunt d’associacions i
persones independents que representen la diversitat del col·lectiu trans*, treballa pel
reconeixement de les persones trans* en igualtat en la nostra societat. La seva
reivindicació es basa en el següent decàleg:
1.- Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que
estructura la societat occidental actual: home/dona. La condició trans* no és
una patologia, és una condició tan antiga com l’ésser humà que ha enriquit
totes les societats que l’han considerat respectat com actiu.
2.- Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al
lliure desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú
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construeix aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada
per la societat i l’administració, que a més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a
dir, l’atac o prejudici contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser
perseguida.
3.- S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys)
per desenvolupar-se sense condicions de gènere. Respectant la seva
identitat, prevenint la violència de gènere, incloent referents positius
d’identitats diverses en la seva educació.
4.- El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no
patologitzador i desmedicalitzat. Ha d’acompanyar l’individu respectant els
seus tempos i proporcionar-li instruments (com poden ser acompanyament
psicològic, tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la
construcció de la seva identitat de gènere, sempre respectant les seves
decisions.
5.- L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense
condicions. L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons
intersex) ni negar (e.g. negant la condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús
d’algun d’aquests recursos.
6.- Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans*
ha de rebre formació específica de sensibilització. En particular els
professionals del sistema sanitari, que a més han de tenir coneixements
sobre la diversitat de gènere i dels processos de transició.
7.- Els membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació,
desenvolupament i avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el
col·lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, etc.
8.- Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats
que han de comptar amb una atenció i suports específics: persones grans,
menors, persones privades de llibertat, amb diversitat funcional, persones
migrades (també de sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del treball sexual,
persones amb malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.),
persones sense recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta,
persones que pertanyen a ètnies minoritàries, persones que es visibilitzen en
comunitats religioses, i altres.
9.- Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat
laboral en igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió
distorsionada i negativa que es té de les persones trans*.
10.- Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de
comunicació tenen l’obligació de donar-ne més visibilització i que sigui
responsable, veraç i positiva.
En especial, la plataforma proposa un nou model d’atenció a la salut que integri
plenament les persones trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del
Parlament de Catalunya contra la LGTBIfòbia i en últim terme que compleixi la
definició que fa la OMS de salut com a accés al benestar. El nou model d’atenció a
la salut a les persones trans que proposa la plataforma és públic i gratuït perquè el
fet trans no té classe social i la salut és un dret; per a menors, adults i gent gran; no
binari i respectuós amb la identitat personal; integral i social, perquè ha de donar
resposta a la integració social de la persona; obert perquè les identitats de gènere
són dinàmiques; no tutelar i que acompanyi la persona des de la seva autonomia; no
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capacitista sinó inclusiu; i universal perquè no importa la trajectòria personal, àmbit
laboral, diversitats funcionals, classe social o estat migratori.
En els darrers mesos la plataforma ha presentat una Queixa per Vulneració de Drets
Fonamentals al Parlament de Catalunya i al Síndic de greuges, ha estat amb
converses amb els grups parlamentaris i ha intervingut en la Comissió de Salut del
Parlament. Actualment està en converses amb el Departament de Salut per tal
d’elaborar un model en aquestes línies.
La Plataforma demana la implicació del Departament de Salut en l’ampliació del
centre de referència ja existent (Unitat Trànsit, de l’Institut Català de Salut) amb la
diversitat de professionals que requereix la diversitat trans*; el desplegament
d’unitats en el territori; l’eliminació del diagnòstic clínic (de transsexualitat, criteris
DSM5, CIE10, diagnòstic diferencial ni cap altra avaluació clínica) en tots els àmbits
del sistema sanitari; una atenció individualitzada segons el recorregut vital de la
persona; l’eliminació de les unitats que apliquen mètodes que patologitzen
explícitament o implícita el fet trans*; la formació i sensibilització dels i de les
professionals de la salut i l’educació; la reducció i transparència de les llistes d’espera
de les operacions quirúrgiques per equiparar-les a la mitjana de les altres operacions
incloses en el sistema de salut; l’acompanyament psicoterapèutic i implementació
d’altres serveis integrals; i la participació de representants del col·lectiu en el disseny
d’estratègies i polítiques de salut.
En conseqüència, els Grups Municipals volen donar suport a les reivindicacions de
la Plataforma Trans*Forma la Salut i proposen els següents:
ACORDS:
PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma
la Salut.
SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.
TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del
municipi en els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la
línia descrita en la moció.
QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans*
en les escoles i instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des
del respecte a la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva
despatologitzada, en la línia descrita en la moció.
CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència
transfòbica que es donin en àmbits de competència municipal.
SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Departament de Salut i al Parlament de Catalunya.
SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis
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Socials i Igualtat.”

C) INFORMES DIVERSOS
L’Alcalde informa dels següents assumptes:
a) Punts d’abocament d’ERCROS, SA, situats fóra del recinte de fàbrica. L’Alcalde
explica com estan els treballs que està portant a terme l’Agència de Residus de
Catalunya en relació als 5 punts d’abocaments que es troben fóra del recinte de
fàbrica. L’Alcalde expressa la seva perplexitat davant la nota de premsa publicada
per l’empresa ERCROS, SA, en que es dona a entendre que la iniciativa d’aquest
treballs, és una iniciativa de l’empresa. L’Alcalde recorda que es treballs els porta a
terme l’ARC, sota la supervisió del Comitè d’Experts, i que dels resultats dels
mateixos es dona compte a l’Ajuntament i a ERCROS, SA. També, informa l’Alcalde,
que esl costos d’aquests treballs van a càrrec d’ERCROS, SA.
b) Treballs de neteja del pantà. L’Alcalde informa que els treballs administratius per
al reinici de les actuacions estan molts avançats. L’Ajuntament ha demanat a la
Generalitat que es posicioni al costat de l’Ajuntament, i que sigui la Comissió
d’Experts qui supervisi aquests treballs. També s’ha demanat que quan s'iniciïn els
treballs, es controli el vector aire.

D) ACTIVITAT DE CONTROL
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària, el
resum del qual, és el següent,
Núm
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Data
29-03-17
04-04-17
04-04-17
04-04-17
05-04-17
10-04-17
19-04-17
21-04-17
21-04-17
25-04-17
25-04-17

Resum
Admesos provisionalment i composició tribunal Plaça Xofer
Informe favorable comissió de serveis Luis Martín Montull Alcanar
Informe favorable acumulació Luis Martín Montull La Palma d'Ebre
Complement salarial per dedicació extraordinària
Decret nomenament secretaria accidental
Convocatòria Junta de Govern de 10 d'abril de 2017
Nomenament Arturo González secretario interventor en acumulació
Delegació facultats alcaldia per casament Martinez Castellví
Convocatòria Junta Govern 10/2017
Convocatòria sessió plenària 3/2017
Llistat definitiu admesos i exclosos plaça conductor

El Ple es dona per assabentat.

E) PRECS I PREGUNTES
Per part dels regidors, no se’n formulen.
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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.
Signat: Marc Mur Bages, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió plenària
núm.: 5/2017, de 27 de juny.
Signat: Arturo González Benet,
Secretari de l’Ajuntament de Flix
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