ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 4/2018,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 28 DE MARÇ DE 2018
Expedient núm.:
PLN/2018/4

Òrgan col·legiat:
PLE

Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari:
Càrrec
Alcalde-president:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Dades de la sessió:
Ordinària
28 de març de 2018
Des de les 20:15 fins a les 20:55 hores
Sala de Plens
Marc Mur Bagés
Arturo González Benet

Assistents:
Nom i Cognoms
Marc Mur Bagés
Francesc Barbero Escrivà
Josep Solé Rojals
Norma Pujol Farré
Albert Mani Martínez
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Lara Bertran López de los Mozos
Arturo González Benet

Assisteix
SI
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SI
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1.- Delfí Castellví Descarrega: «Impossibilitat»
2.- Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
3.- Núria Blanch Hernández: «Impossibilitat»
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a la consideració del Ple, les següents actes de sessions plenàries:
-

Acta corresponent a la sessió ordinària número: 3/2018, de 28 de febrer de
2018.

Estant tothom d’acord en el redactat de les mateixes, i de conformitat amb l’estabert
en l’article 37.1 del Reglament Orgànic Municipal, es consideren aprovades.

2.- EXPEDIENT NÚMERO: 279/2018. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 6.
6.13, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN BÉNS DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Acord: Favorable

Votació: Unanimitat

Antecedents.
1.- Atesa la necessitat de procedir a la modificació de l’Ordenança Fiscal 6.13.,
reguladora de la taxa per la utilització i prestació de serveis en béns de titularitat
municipal, per tan d’incorporar la necessitat de dipositar fiances per garantir la correcta
utilització dels diferents espais municipals.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- Els articles 22.2.i), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
3.- L'article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar la modificació de l’article de l’Ordenança número 6.13, reguladora de la
taxa per la utilització i prestació de serveis en béns de titularitat municipal, que queda
redactada de la següent manera:
Art. 4.- Tarifes
La tarifa de la taxa regulada per la present ordenança seran les que es fixen a continuació per
a cada espai de titularitat municipal:
Concepte
Pavelló
Per hora o fracció
Usos no esportius, (dia o fracció)
Fiança usos no esportius
Ermita del Remei
Menjador i dependències per dia
Import fiança
Sala d’Actes Casal Sant Jordi
Per hora o fracció
Aula de Cultura Casal Sant Jordi
Per hora o fracció
Espai de Ca Don Ventura
Per hora o fracció
Fiança
Sala de Plens

Import €
14,00
870,00
1.000,00
25,00
100,00
12,00
7,00
35,00
100,00

Concepte
Per esdeveniment autoritzat
Fiança en casos de casament
Piscines
Ús per hora o fracció
Castell Nou*
Per esdeveniment autoritzat
Fiança
Barca*
Per esdeveniment autoritzat
Ús esportiu del camp de futbol
Per hora o fracció
Casal del Jove
Per hora o fracció

Import €
60,00
100,00
15,00
250,00
100,00
250,00
30,00
12,00

2n.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del
mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
3r.- Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
3.- EXPEDIENT 219/2018. PROCEDIMENT GENÈRICACORD DE FIXACIÓ DELS
DIES DE FESTA LOCAL PER L’ANY 2019
Acord: Favorable

Votació: Unanimitat

Antecedents:
1.- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, malgrat no s'hagi publicat la
corresponent Ordre de Festes Laborals per a l'any 2019 a Catalunya avança la
preparació de l'Ordre de Festes Locals per a l'any 2019 a Catalunya, i sol·licita la
fixació de dos dies de festa local per a l'any 2019.
Fonaments de dret:
1.- L’Estatut dels treballadors, en l’article 37.2 estableix que de les 14 festes anuals
retribuïdes i no recuperables, dues seran locals.
2.- L’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que correspon al Ple de
l’Ajuntament proposar a l’òrgan competent (en el cas de Catalunya, el Conseller
d’Empresa i Ocupació) les festes locals del municipi.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:

1r.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que les següents
dades siguin fixades com a festes locals de Flix per a 2019: dies 17 de gener i 16
d'agost de 2019.
2n.- Comunicar aquest acord a la Direcció Territorial del Departament d’Empresa i
Ocupació de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació.
4.- EXPEDIENT NÚMERO: 283/2018. APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ
EN EMERGÈNCIES PER A ACTIVITATS TEMPORALS A L’AIRE LLIURE – DIA DE
L’ERMITA 2018
Acord: Favorable

Votació: Unanimitat

Antecedents:
1.- S’ha redactat el Protocol d’Actuació en Emergències per a activitats temporals a
l’aire lliure – Dia de l’Ermita 2018.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 3.3 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures, estableix que “la persona titular d’un centre o activitat no sotmès
al present Decret pot elaborar un protocol d’actuació en emergències per tal de regular
internament les actuacions destinades a adoptar mesures d’autoprotecció i els mitjans
personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència.”
2.- En aquesta mateixa línia, la disposició addicional quarta (“Protocol d’actuació
d’emergència”) recull que “De conformitat amb l’article 3.3 del present Decret, els
centres o activitats que no estiguin dintre de l’àmbit d’actuació d’aquest Decret poden
elaborar un protocol d’actuació d’emergències on s’especifiquin aquelles mesures per
gestionar qualsevol incidència que els afecti. A aquest efecte, la direcció general
competent en matèria de protecció civil elaborarà unes guies orientatives per a la seva
elaboració. Aquests documents no tenen cap mena de caràcter normatiu ni són
sotmesos a la intervenció administrativa prèvia o posterior.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord,
1r.- Aprovar el Protocol d’Actuació en Emergències per a activitats temporals a l’aire
lliure – Dia de l’Ermita 2018, que figura com annex al present acord.
2n.- Donar la màxima difusió a l’esmentat Protocol.
3r.- Traslladar aquest acord a la Guardia Municipal de Flix
5.- EXPEDIENT 326/2018. DECLARACIÓ RESPONSABLE/COMUNICACIÓ. MOCIÓ
PER LA DEFENSA DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS A CATALUNYA

Acord: Favorable

Votació: Unanimitat

Exposició de motius:
Des del passat més d’octubre i arran de l’aplicació de l’article 155 i les persecucions
judicials a l’independentisme català, s’han succeït a Catalunya nombrosos fets que
atempten contra la llibertat política i drets bàsics en una democràcia com són la lliure
elecció o la representació política.
Així, no només ens trobem davant un escenari amb nombrosos empresonaments no
justificats tant de membres del govern català com de líders de les entitats de la
societat civil. La llista de presos polítics en aquests moments la integren Jordi Sánchez
i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Oriol Junqueras -Vice-president
de la Generalitat-, Carme Forcadell –exPresidenta del Parlament de Catalunya-, i els
consellers Quim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull.
Així mateix, la resta del Govern català, amb el President Carles Puigdemont retingut
per les autoritats alemanyes i la resta de consellers Meritxell Serret, Clara Pontsatí,
Toni Comín, Jordi Puig i la diputada Marta Rovira, es troben en exili forçat i pendents
d’ordres d’extradició per part del govern de l’estat.
Veiem també com es vulneren els drets dels diputats electes, que com Jordi Sánchez,
Jordi Turull o el mateix President Puigdemont, han vist impedides les seues tasques
de representació que com a electes ni condemnats ni inhabilitats tenen. Aquest extrem
ha motivat la intervenció del Comitè pels Drets Humans de l’ONU, que ha admès a
tràmit les peticions interposades per Jordi Sánchez i Carles Puigdemont i que ha dictat
mesures cautelars en el cas del primer.
Davant aquesta situació absolutament anòmala, el President del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent, ha cridat a fer un front ampli per la defensa dels drets civils i
polítics a Catalunya que integri el màxim d’opcions polítiques, socials i cíviques.
Així, es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents
Acords:
1r.- Exigir l’immediat alliberament de tots els presos polítics catalans.
2n.- Penjar de la façana de l’Ajuntament un llaç groc per cada pres polític mentre no
siguin alliberats.
3r.- Sumar-se a la crida emesa pel President del Parlament de Catalunya de
constitució d’un front en defensa de la democràcia les llibertats a Catalunya.
4t.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana pels
Drets Civils.
6.- EXPEDIENT 322/2018. DECLARACIÓ RESPONSABLE/COMUNICACIÓ MOCIÓ
PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A LA C-12 I LA CRUÏLLA DEL

POLÍGON LA DEVESA
Acord: Favorable

Votació: Unanimitat

Exposició de motius:
Tal i com es va aprovar en sessió plenària el juny de 2017, és voluntat d’aquest
ajuntament impulsar la creació d’un aparcament d’autocaravanes a la zona de serveis
a la zona verda de la cruïlla de la C12 amb el polígon de la Devesa. Aquest nou ús,
sumat a la creixent utilització de la mateixa zona com a aparcament de descans o per
donar servei al tanatori ens obliga a tornar a plantejar la millora de la intersecció.
Millora que també incidiria en una major seguretat en una cruïlla amb nombrosos
accidents amb víctimes els darrers anys (una de les quals, mortal).
D’entre les possibles solucions, creiem que la que millor garanteix la millora de la
mobilitat i la seguretat en aquest punt de la travessa urbana de la C12 és la que ja es
va preveure en el Pla de Vialitat aprovat per aquest ajuntament en 2.008: substituir
l’actual cruïlla per una rotonda tancada.
Així, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
Acords:
1r.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que iniciï els tràmits
pertinents per construir una rotonda a la intersecció de la C12 amb l’entrada al Polígon
Industrial La Devesa de Flix i l’àrea de serveis al sud de la mateixa.
2n.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial de Mobilitat a les Terres de l’Ebre, a
la Delegació del Govern a l’Ebre i al Parlament de Catalunya.
7.- EXPEDIENT NÚMERO: 323/2018. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PROJECTE
STOLPERSTEINE DE RECONEIXEMENT ALS DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS
Acord: Favorable

Votació: Unanimitat

Exposició de motius:
En data 20 de maig de 2011, l’Ajuntament de Flix, va aprovar en sessió plenària una
moció “Per al reconeixement i la restitució de la memòria dels deportats als camps
d’extermini nazi en el 70è anirversari de l’alliberament de Mauthausen.”
En ella es feia referència als 10 veïns de Flix deportats als camps nazis: DOMINGO
ZURITA NOGALES, JOAN FERRÚS COSTA, TOMÀS PUJOL LLECHA, RAFAEL
ROS MATEU, MANEL GRAÑENA MOLINS, AMARO CASTELLVÍ BLANCH, AGUSTÍ
SÁNCHEZ GRAU, JOSEP VAQUÉ AGRAMUNT, RAMON AGRAMUNT TARRAGÓ i
CARLOS ALENTORN TARRAGÓ. D’aquests, només tres (Tomàs Pujol, Rafel Ros i
Amaro Castellví) en sortirien vius.
D’entre els acords, el punt quart deia “Impulsar des d'aquest Ajuntament actes de
memòria i activitats de recerca, divulgació i explicació a la ciutadania sobre la

deportació de ciutadans d'aquest municipi i del conjunt del país als camps d'extermini
nazi.”
De les moltes formes de reconeixement a aquests milions de deportats arreu d’Europa,
en destaca el projecte Stolpersteine, una iniciativa de l’artista alemany Gunter Demnig,
que consisteix en la col·locació d’un llambordí fet a mà davant el domicili de cadascun
dels deportats, on hi consten les seues dades vitals i les dates de la deportació. A data
d’avui, s’han col·locat ja més de 60.000 llambordins Stolpersteine en 22 països
diferents.
Així, per donar continuïtat i compliment a aquesta voluntat de reconeixement i
restitució vers els deportats, es planteja al plenari de l’Ajuntament de Flix l’adopció dels
següents,
Acords:
1r.- Sol·licitar al Memorial Democràtic l’adhesió de Flix al projecte Stolpersteine.
2n.- Iniciar els tràmits per tal de col·locar, tant aviat com sigui possible, les llambordes
corresponents als deportats de Flix.
3r.- Fer arribar aquest acord al Memorial Democràtic, als familiars dels deportats de
Flix als camps nazis i a l’Amical de Mauthausen.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
8.- INFORMES DE DECRETS D’ALCALDIA:
Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Número
2018-0011
2018-0012
2018-0013
2018-0014
2018-0015
2018-0016
2018-0017
2018-0018
2018-0019
2018-0020
2018-0021
2018-0022
2018-0023
2018-0024
2018-0025
2018-0026

Data
31-01-18
31-01-18
01-02-18
01-02-18
02-02-18
02-02-18
04-02-18
07-02-18
09-02-18
14-02-18
14-02-18
16-02-18
19-02-18
23-02-18
23-02-18
28-02-18

Resum
Decret complement productivitat Guàrdia Municipal
Decret anul·lació mesa i requeriment
Decret pagament diversos convenis i subvencions
Decret pagament bestreta Sebes
Aprovació relació ofertes ajudicació contracte camins
Convocatòria Junta de Govern 5 de febrer 2018
Decret declaració dol
Decret pagament relació despeses càrrecs electes
Decret convocatòria procés selectiu vacants monitor
Liquidació ocupació via pública agost
Convocatòria Junta de Govern 4/2018
Convocatòria Junta de Govern 4/2018 remissió Llibre Decrets
Decret pagament bestreta a Flix GIE i subvencions
Decret Aprovació Liquidació pressupost 2017
Decret pagament relació 2/2018
Decret convocatòria Ple 3/2018

El Ple es dona per assabentat
8.2.- INFORMES DIVERSOS.
a) El 3r tinent d’alcalde, Sr. Josep Soler, explica que passada la setmana santa
s’iniciaran les obres d’arranjament del tram que falta de l’Avinguda Catalunya,
concretament el tram entre l’Avinguda de la Llum i el carrer Sant Jordi. Explica
diversos detalls tècnics de l’actuació que es vol portar a terme. Es preveu que
al juny l’obra estarà finalitzada.
b) L’alcalde, Sr. Marc Mur informa que també properament s’iniciaran els treballs
d’asfaltat de la Circumval·lació.
c) L’alcalde, Sr. Marc Mur informa que el proper dia 3 de maig es posarà en marxa
el Centre de Rehabilitació que l’ajuntament de Flix ha instal·lat a l’antiga
almàssera de la Cooperativa Agrícola de Flix, edifici que actualment es de
propietat municipal.

C) PRECS I PREGUNTES
Per part dels regidors no se’n formulen.
Obert el torn pels assistents al Ple, de conformitat amb l’establert en l’article 78 del
Reglament Orgànic Municipal, es formulen els següents,
a) El Sr. Lleonart Farrero demana que es pengi a la balconada de l’Ajuntament la
pancarta de llibertat presos polítics.
b) El Sr. Eulogio Navarro exposa que des de fa molt temps ha presentat a aquest
ajuntament diverses queixes en relació a les molèsties que li ocasionen la Pista
d’Estiu de la Unió Social i el Bar la Clau. Comenta que pel que fa a la Pista de la
Unió Social, s’ha millorat molt, però que en el cas del bar la Clau, els problemes
persisteixen i s’ha arribat a situacions desagradables que no s’hagués tingut que
arribar mai. Creu que l’Ajuntament està incomplint les seves pròpies Ordenances i
demana que es compleixin pel que fa a horaris i sorolls.
L’Alcalde, Sr. Marc Mur li respon, que en el cas de la Pista s’ha millorat moltíssim,
i que avui en dia, quasi costen el mateix el lloguer de la carpa, que les mesures
de control que s’han establert. L’alcalde afirma que la voluntat de l’ajuntament es
complir les ordenances i normativa municipal però que aquest compliment sempre
s’ha de fer, amb una certa flexibilitat, que garanteixi l’oci amb els drets dels veïns
al descans.
El Sr. Eulogio Navarro reitera que demana a l’Ajuntament que faci complir les
Ordenances que te aprovades, com ara la de utilització de la via pública i la de
sorolls.

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.d) del Reial Decret
1174/1986, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional.
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal. Document signat electrònicament.

