
  

  

ACTA CORRESPONENT A LA  
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 3/2018, 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 28 DE FEBRER DE 2018 
 

Expedient núm.:  Òrgan colꞏlegiat:
PLN/2018/3 PLE  

  
Dades de la sessió: 

Tipus de convocatòria: Ordinària 
Data: 28 de febrer de 2018 
Durada: Des de les 20:00 fins a les 20:35 hores  
Lloc: Sala de Plens  
Presidida per: Marc Mur Bagés 
Secretari: Arturo González Benet  

  
Assistents: 

Càrrec Nom i Cognoms Assisteix 
Alcalde-president: Marc Mur Bagés SI 
Tinents d’Alcalde: Delfí Castellví Descarrega SI 
 Josep Solé Rojals SÍ 
Regidors: Albert Mani Martínez SÍ 
 Norma Català Ribera SI 
 Josep Pérez Giral SI 
 Lara Bertran López de los Mozos SI 
 Núria Blanch Hernández SI 
Secretari: Arturo González Benet SÍ 
 
Excuses d'assistència presentades: 
1.- Francesc Barbero Escrivà: «Impossibilitat» 
2.- Norma Pujol Farré: «Impossibilitat» 
3.- Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat» 

 
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President  
obre la sessió, i s’adreça als assistents 
  
 

A) PART RESOLUTIVA 
 
  
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Es sotmeten a la consideració del Ple, l’aprovació de les actes corresponents a les 
sessions plenàries: 
 

- 1/2018, sessió ordinària de 30 de gener de 2018. 
- 2/2018, sessió extraordinària i urgent de 4 de febrer de 2018. 

 
No formulant-se observacions a la redacció de les esmentades actes, es consideren 
aprovades per UNANIMITAT. 
  



  

  

  
2.- EXPEDIENT NÚMERO: 184/2018. APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT DE 
BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALꞏLACIONS I 
OBRES DE L’OBRA" INSTALꞏLACIÓ DE DOS ASCENSORS EN ELS EDIFICIS 
SITUATS AL CARRER PERE QUART NÚMEROS: 15 I 21" DE FLIX 
 
Favorable   Votació: Unanimitat 
  
Antecedents: 
  
1.- La Comunitat de Propietaris dels edificis del carrer Pere Quart, 15, 17, 19 i 21 vol 
portar a terme la instalꞏlació de dos ascensors en els edificis situats al carrer Pere 
Quart números: 15 i 21. 
  
2.- L’Ajuntament de Flix, considera que aquesta actuació, per les seves 
característiques, pel que fa a la supressió de barreres arquitectòniques i millora de la 
qualitat de vida dels propietaris dels esmentats edificis suposa, creu convenient 
declarar l’esmentada actuació com a d’interés especial i d’utilitat pública, i aplicar-li les 
bonificacions establertes en els articles 103 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i, 6.de 
l’Ordenança fiscal numero 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instalꞏlacions 
i obres de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2017 
  
Fonaments de Dret: 
  
1.- Article 103.2.a) i c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
  
2.- Article 6.2.a) i c) de l’Ordenança fiscal numero 4, reguladora de l'impost sobre 
construccions, instalꞏlacions i obres de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2017. 
  
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la seGúent, 
  
Proposta d’acord: 
  
1r.- Declarar l’actuació: "Instalꞏlació del dos ascensors en els edificis situats al carrer 
Pere Quart, números 15 i 21” de Flix, com a obra d'interès especial o d'utilitat pública, 
amb els avantatges que s’assenyalen en els articles 103.2.a) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, i 6.2.a) de l’Ordenança fiscal numero 4, reguladora de l'impost 
sobre construccions, instalꞏlacions i obres de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2018. 
  
2n.- Atorgar a l’esmentada obra d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre 
construccions, instalꞏlacions i obres. 
  
3r.- Sobre la quota resultant de l’Impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres, 
aplicant la bonificació del 95 % esmentada anteriorment, aplicar una bonificació,   
establerta en l’article 103.2.e) de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 6.2.c) de 
l’Ordenança fiscal numero 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instalꞏlacions 
i obres de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2018, del 90 % addicional. 



  

  

  
4t.- Traslladar aquest acord a la Comunitat de Propietaris dels edificis del carrer Pere 
Quart, 15, 17, 19 i 21, i als Serveis d’Intervenció-Tresoreria als efectes oportuns. 
 

  
3.- EXPEDIENT NÚMERO: 185/2018. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER PERE QUART 15, 17, 19 I 21 PER 
LA INSTALꞏLACIÓ DE 2 ASCENSORS ALS EDIFICIS DEL CARRER PERE QUART 
15 I 21, I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE L’ESMENTADA 
SUBVENCIÓ. 
 
Favorable   Votació: Unanimitat 
 
Antecedents:  
  
1.- La instalꞏlació d'ascensors als blocs del C/ Pere Quart és una de les actuacions 
incloses en el Pla de Barris aprovat per al municipi de Flix l'any 2010. 
  
2.- L'any 2010, la Comunitat va aprovar iniciar els tràmits per a poder dur a terme la 
instalꞏlació d'ascensors en les quatre escales dels blocs. 
  
3.- L'any 2017, la Comunitat ha acordat la instalꞏlació de dos ascensors, un al número 
15 i l'altre al número 21. 
  
4.- El pressupost de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2017 contempla una partida 
pressupostària destinada a la finalitat objecte del present conveni, (la número: 2018-
1522.7800006-Instalꞏlació ascensors edificis carrer Pere Quart, 15 i 21), amb una 
dotació de 150.000,00.- euros. 
  
Fonaments de Dret: 
  
1.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
  
2.-  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
  
3.- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
  
4.-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals 
  
5.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
  
En conseqüència, es proposa a l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent 
  
Proposta d’acord: 
  
1r.- Concedir a la Comunitat de Propietaris del carrer Pere Quart 15, 17, 19 i 21, una 
subvenció del 70% del cost total de l'obra (amb l'iva inclòs), amb un màxim de 
75.000,00.-€ per escala, 150.000,00.- € en total, per la realització de l’obra: 



  

  

“Instalꞏlació de 2 ascensors als edificis del carrer Pere Quart 15 i 21”, amb càrrec a la 
partida pressupostària del vigent pressupost municipal 2018-1522.7800006-Instalꞏlació 
ascensors edificis carrer Pere Quart, 15 i 21. 
  
2n.- Aprovar el conveni regulador de l’atorgament de la subvenció a que es fa 
referència en el punt anterior, que figura com annex al present acord. 
  
3r.- Facultar l’Ilꞏlm. Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de 
l’esmentat conveni. 
  
4t.- Traslladar aquest acord a la Comunitat de Propietaris del carrer Pere Quart 15, 
17, 19 i 21 als efectes oportuns. 
  

Annex 
  

CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE FLIX I LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS DEL C/ PERE QUART, 15, 17, 19 I 21 PER A LA INSTALꞏLACIÓ 

D'ASCENSORS 
  
  
Reunits a Flix, en data ______________________ 
  
D'una banda, l'Ajuntament de Flix amb CIF núm.: P4306100A, actuant en la seva representació 
el Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President de l'Ajuntament de Flix. 
  
I d'altra banda, la Comunitat de Propietaris del C/ Pere Quart, 15, 17, 19 i 21, amb CIF 
H43889435, d'ara endavant "la Comunitat", actuant en la seva representació la Sra. Conxita 
Domènech Gómez, amb DNI 78578909F. 
  
Intervé en la seva qualitat de fedatari públic el Secretari de l’Ajuntament de Flix, Arturo 
González Benet, el qual, i donant compliment a l’establert en l’article 2.h) del RD 1174/87, de 
18 de setembre, autoritza el present document. 
  

MANIFESTEN: 
  
I.- La instalꞏlació d'ascensors als blocs del C/ Pere Quart és una de les actuacions incloses en 
el Pla de Barris aprovat per al municipi de Flix l'any 2010. 
  
II.- L'any 2010, la Comunitat va aprovar iniciar els tràmits per a poder dur a terme la instalꞏlació 
d'ascensors en les quatre escales dels blocs. 
  
III.- L'any 2017, la Comunitat ha acordat la instalꞏlació de dos ascensors, un al número 15 i 
l'altre al número 21. 
  
IV.- L'Ajuntament vol colꞏlaborar econòmicament en la instalꞏlació d'aquests ascensors i per 
això ha disposat d'una partida en el pressupost per a l'any 2017. 
 
V.- L’article 1 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat estableix com a un dels 
objectes de la Llei, “Establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús 
públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de 
comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les 
persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.” 
  
VI.- El pressupost de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2017 contempla una partida 
pressupostària destinada a la finalitat objecte del present conveni, (la número: 2018-



  

  

1522.7800006-Instalꞏlació ascensors edificis carrer Pere Quart, 15 i 21), amb una dotació de 
150.000,00.- euros. 
  
Amb aquesta finalitat formalitzen el present conveni d'acord amb les clàusules següents: 
  

CLÀUSULES 
  
PRIMERA.-  El present conveni té per finalitat determinar l'àmbit de colꞏlaboració entre 
l’Ajuntament de Flix i la Comunitat de Propietaris del C/ Pere Quart, 15, 17, 19 i 21, pel que fa a 
l’execució de les actuacions incloses en el Projecte Tècnic: “Instalꞏlació d’ascensors exteriors i 
creació de terrasses als edificis del c/ Pere Quart, 15 i 21”. L’esmentat projecte tècnic ha estat 
redactat per l’Arquitecte Sr. Lluís Gironés Pedrol, i ha estat visat en el Colꞏlegi d’Arquitectes de 
Catalunya amb el número: 2017700388. Les dades econòmiques de l’esmentat projecte són les 
següents; 
  

Pressupost d’execució material: 148.000,00.-€ 
Benefici industrial i despeses:  28.120,01.-€ 
Pressupost d’execució per contracta: 176.120,01.-€ 
IVA, (21 %) 36.985,20.-€ 
TOTAL PRESSUPOST 213.105,21.-€ 

  
SEGONA.- La contractació de l’execució del projecte a que s’ha fet referència en la clàusula 
primera del present conveni, així com de la direcció de l'obra serà realitzada per la pròpia 
Comunitat, d'acord a la decisió adoptada en el sí de la Junta de la Comunitat. Una certificació 
de l’acord d’adjudicació i de nomenament de la direcció de l’obra s’haurà de trametre a 
l’Ajuntament, en el termini d’1 mes, a comptar des de la data d’adjudicació. 
  
TERCERA.- La Comunitat demanarà a l'Ajuntament la Llicència d'obres corresponent i 
realitzarà tots els tràmits administratius necessaris per a la legalització de l'obra. 
  
QUARTA.- La Comunitat informarà a l'Ajuntament de qualsevol incidència que pugui afectar al 
normal desenvolupament de l'obra. 
  
CINQUENA.- La responsabilitat per causa d'incompliment de la normativa vigent en matèria de 
contractació, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut al treball, o de les estipulacions al 
contracte que es signi entre la Comunitat i l'empresa adjudicatària dels projectes, correspondrà 
a les pròpies parts contractants, excloent-se de qualsevol responsabilitat a l'Ajuntament de Flix. 
  
SISENA.- Amb independència de la intervenció dels Serveis Tècnics Municipals en l’execució 
de l’obra, l’Ajuntament designa el Sr. Josep Viñado Pujol, Cap dels Serveis Municipals i Tècnics 
de la Llei de Barris, coma interlocutor amb la Comunitat de Propietaris del C/ Pere Quart, 15, 
17, 19 i 21, per tal de fer un seguiment del contingut del present conveni. 
  
SETENA.- L'Ajuntament de Flix aportarà a la Comunitat de Propietaris del C/ Pere Quart, 15, 
17, 19 i 21, una subvenció per a la instalꞏlació dels ascensors d'acord amb el projecte tècnic 
presentat. L'import de la subvenció serà com a màxim d’un 70% del cost total de l'obra (amb 
l'iva inclòs), amb un màxim de 75.000,00.-€ per escala, 150.000,00.- € en total 
  
VUITENA.- L'Ajuntament, de conformitat amb l’establert en l’article 100.2.e) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, l’Ajuntament de Flix aprovarà una bonificació de la quota de l’impost sobre 
construccions, instalꞏlacions i obres de l’esmentada actuació, en tractar-se d’obres que 
afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat.  
  



  

  

NOVENA.- La justificació de l'execució de les obres s'efectuarà mitjançant la presentació de les 
diferents certificacions d'obres, signades pel director de l'obra. L’acabament de les obres es 
justificarà mitjançant l’oportuna acta de recepció de les mateixes. 
  
DESENA.- Pel que fa al pagament de la subvenció establerta en la clàusula setena del present 
conveni, l'Ajuntament farà efectiva un 40% de la mateixa, en el termini dels deu dies següents a 
la data de signatura del present conveni, en el compte corrent que indiqui la Comunitat de 
Propietaris del C/ Pere Quart, 15, 17, 19 i 21. La resta de la subvenció, s’abonarà una vegada 
finalitzada l’obra i signada la corresponent acta de recepció. 
  
ONZENA.-  Serà causa de resolució del present conveni l'incompliment per alguna de les parts 
de les obligacions essencials contingudes en les presents clàusules, entenent-se per 
essencials les referides a l'àmbit subjectiu i material del conveni, les tècniques de colꞏlaboració i 
els compromisos de finançament. 
  
DOTZENA.-  Les parts podran proposar la modificació o denuncia el conveni, comunicant-ho 
per escrit a l'altra part. 
  
En prova de conformitat de tot el que precedeix, signen el present conveni al lloc i data 
assenyalats a l'encapçalament 
 
  
4.- EXPEDIENT 206/2018. MOCIÓ PER LA SEGURETAT DELS TREBALLS DE 
DESCONTAMINACIÓ DE L'EMBASSAMENT DE FLIX.  
 
Favorable   Votació: Unanimitat 
 
El projecte de descontaminació de l’embassament de Flix ha estat, des que un estudi 
del CSIC alertés el 2004 del risc que suposaven el milió de Tn de residus abocats 
durant dècades per l’empresa Ercros al fons de l’embassament, una tasca complexa i 
on hi han intervingut multiplicitat d’institucions estatals, catalanes i locals. Els treballs 
per trobar la solució òptima i després implementar-la han estat llargs i plens de retards. 
 
Ha sofert els mateixos retards l'anomenat Pla de Restitució de Flix, un conjunt de 44 
obres hidràuliques a les comarques catalanes de l'Ebre i el Priorat, de les quals només 
se n'han executat completament 13. 
 
Així, malgrat el març del 2013 es va iniciar la fase decisiva per tal d’extraure i confinar 
en l’abocador del Racó de la Pubilla la muntanya de residus, després de 37 mesos de 
dragat, les obres es troben aturades des del gener del 2016.  
 
A hores d’ara, es té constància de que Acuamed ha encarregat a l'empresa pública 
Tragsa la continuació del projecte de descontaminació amb un termini d'execució de 
18 mesos i un pressupost de 45 Milions d'Euros però sense data d'inici. 
 
Donat que l'execució de la 1a Fase del projecte va demostrar la necessitat de realitzar 
uns controls de la qualitat de l'aire tant al recinte com a tota la zona de Flix, molt més 
acurats i amb nous sistemes de control complementaris que garanteixin la qualitat de 
l'aire de Flix.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents, 
 
ACORDS: 



  

  

 
Primer.- Solꞏlicitar a Acuamed que la continuació del projecte de descontaminació es 
faci amb les màximes garanties tant per la seguretat de les persones com pel Medi 
Ambient. 
 
Segon.- Solꞏlicitar a Acuamed i a la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i la Direcció General de Qualitat Ambiental, que s'estableixin uns protocols i 
sistemes de control que permetin garantir en tot moment la qualitat de l'aire que 
respiren els veïns i veïnes de Flix i el personal de l'obra.  
 
Tercer.- Que aquests sistemes de control i nous protocols es fixin tenint en compte la 
informació recollida durant l'execució de la 1a fase del projecte i siguin comunicats a 
l'Ajuntament de Flix i implementats amb caràcter previ a la continuació del projecte.  
 
Quart.- Que totes les administracions i organismes implicats vetllin per que 
l'embassament de Flix quedi totalment net i alhora per que el projecte s'executi amb la 
màxima seguretat per a les persones i el medi ambient.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord  a la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, a la Direcció General de Qualitat Ambiental i a Acuamed, als efectes 
oportuns.  
  

 
B) ACTIVITAT DE CONTROL 

  
 
5.- DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
 
Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 

Número  Data Resum 
2018-0011 31-01-18 Decret complement productivitat Guàrdia Municipal 
2018-0012 31-01-18 Decret anulꞏlació mesa i requeriment 
2018-0013 01-02-18 Decret pagament diversos convenis i subvencions 
2018-0014 01-02-18 Decret pagament bestreta Sebes 
2018-0015 02-02-18 Aprovació relació ofertes ajudicació contracte camins 
2018-0016 02-02-18 Convocatòria Junta de Govern 5 de febrer 2018 
2018-0017 04-02-18 Decret declaració dol 
2018-0018 07-02-18 Decret pagament relació despeses càrrecs electes 
2018-0019 09-02-18 Decret convocatòria procés selectiu vacants monitor 
2018-0020 14-02-18 Liquidació ocupació via pública agost 
2018-0021 14-02-18 Convocatòria Junta de Govern 4/2018 
2018-0022 16-02-18 Convocatòria Junta de Govern 4/2018 remissió Llibre Decrets 
2018-0023 19-02-18 Decret pagament bestreta a Flix GIE i subvencions 
2018-0024 23-02-18 Decret Aprovació Liquidació pressupost 2017 
2018-0025 23-02-18 Decret pagament relació 2/2018 
2018-0026 28-02-18  Decret convocatòria Ple 3/2018 

 
El Ple es dona per assabentat 
  
 
6.- INFORME DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 



  

  

PRESSUPOST 2017 
 
Es dona compte del Decret d’Alcaldia número: 2017-0024, de 23 de febrer, d’aprovació 
de la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2017, que textualment diu: 
 
Expedient núm.: 123/2018 
Resolució amb número i data: Decret 24/2018  de 23 de febrer 
Procediment: Tancament i Liquidació del Pressupost 
Data d'iniciació: 08/02/2018  

 
DECRET D'ALCALDIA  

 
Vist que amb data 8 de febrer de 2018 es va incoar procediment per aprovar la liquidació del 
Pressupost de l'exercici 2017. 
 
Vist que es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat 
Pressupostària i es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de la Regla de Despesa.  
 
Vist que va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de 
la Llei d'Hisendes Locals. 
 
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 
500/1990, sobre matèria pressupostària.  

 
RESOLC  

 
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2017. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord 
amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril. 
 
TERCER. Ordenar La remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de la 
Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes de març 
de l'exercici següent al que correspongui. 
  
 
7.- ALTRES INFORMES 
 
Sense contingut material. 
  

C) PRECS I PREGUNTES 
  
 
8.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 
Per part dels assistents 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 Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari 
municipal.   

  
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 
 


