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ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚMERO: 1/2019,

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 8  DE GENER DE 2019

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 
PLN/2019/1 PLE 

 
Dades de la sessió:

Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Data: 8 de gener de 2019
Durada: Des de les 19:30 fins a les 19:57 hores 
Lloc: Sala de Plens 
Presidida per: Marc Mur Bagés
Secretari-Interventor: Arturo González Benet

 
Assistents:

Càrrec Nom i Cognoms Assisteix
Alcalde-president: Marc Mur Bagés SI
Tinents d’Alcalde: Francesc Barbero Escrivà SÍ

Josep Solé Rojals SÍ
Regidors: Norma Català Ribera SI

Josep Pérez Giral SI
Lara Bertran López de los Mozos SI
Norma Pujol Farré SI
Albert Mani Martínez SI
Núria Blanch Hernández

Secretari: Arturo González Benet SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1.- Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
2.- Delfí Castellví Descarrega: «Impossibilitat»

A) PART RESOLUTIVA

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Flix,  per  UNANIMITAT dels  membres  presents,  i  de 
conformitat  amb  l’establert  en  els  articles  46.2.b)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i 97.b) DEL 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, ratifica la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària amb caràcter urgent.

2.-  MOCIÓ  EN  REBUIG  DEL MODEL  D’ABOCADORS  DESVINCULATS  DE  LA 
ZONA DE PRODUCCIÓ DELS RESIDUS.
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Votació: majoria absoluta, 7 vots a favor i 2 abstencions, (Grup PdeCat)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant  l’anunci  d’atorgament  d’una  llicència  d’obres  per  una  abocador  de  residus 
industrials no perillosos a Riba-roja d’Ebre, amb una capacitat de 6,8 milions de metres 
cúbics, es torna a posar de manifest l’absoluta manca d’un model coherent pel que fa 
als residus al nostre país: mentre els territoris que generen activitat econòmica i, per 
tant, gaudeixen del seu impacte positiu (llocs de treball, ingressos fiscals, etc.) puguin 
externalitzar cap a zones deprimides del  país els seus impactes negatius com els 
residus (o la manca d’aigua), no hi ha cap via possible cap al reequilibri territorial.

Aquest és un debat que ja es va donar en motiu de la substitució de l’abocador públic 
comarcal de Tivissa (que donava servei al Consorci de les tres comarques) per un de 
privat que ha acabat acollint residus de tot el país. En aquest aspecte, la Ribera d’Ebre 
ha contribuït més que suficientment, en la seua possible quota de solidaritat territorial.

Mentre  a  la  nostra  comarca  hem patit  la  deslocalització  d’empreses,  patim per  la 
incertesa  del  futur  post-nuclear  i  la  manca  de  diversificació  econòmica,  arriba  un 
projecte com aquest, que no incideix en cap de les mancances del teixit productiu de la 
comarca mentre sí pot afectar-ne negativament una part, especialment la vinculada al 
sector primari i el turisme.

L’esforç dels darrers anys per rellançar aquests sectors econòmics fins ara secundaris 
a  la  comarca,  ha  aconseguit  una  convivència  exitosa  amb  la  resta  de  sectors 
d’activitat; un bon exemple n’és la Reserva Natural de Sebes, que acull més de 15.000 
visitants a l’any tot i estar davant mateix del polígon químic de Flix. La irrupció del nou 
abocador vindria a trencar aquest equilibri, ja que difícilment aquests sectors podran 
conviure  amb  un  abocador  l’explotació  del  qual  durarà  20  anys  durant  els  quals 
afectarà el paisatge, la idea de comarca que es té des de l’exterior i el trànsit a les 
carreteres de la zona.

En aquest darrer sentit,  és preocupant també l’impacte que el pas de dotzenes de 
camions diaris tindria en la travessa urbana de la T-741 per Flix, pas obligat en ser  
l’única via d’accés actual fins la zona on es pretén ubicar el dipòsit.

Per tot l’exposat, es demana al Ple de l’Ajuntament de Flix l’adopció dels següents

ACORDS 

PRIMER. MOSTRAR el rebuig d’aquest plenari al model d’abocadors lluny del lloc de 
generació de residus tal com es planteja a Riba-roja d’Ebre. Creiem que el lloc que 
acull l’activitat econòmica també ha de ser responsable, assumint-ne la seua gestió, 
dels residus que aquesta activitat pugui generar.

SEGON. DEMANAR al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència Catalana 
de Residus que paralitzin el projecte d’abocador i obrin de manera urgent una taula 
amb  els  municipis  veïns  i  el  Consell  comarcal  de  la  Ribera  d’Ebre  per  avaluar 
degudament el projecte i les seues afectacions.
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TERCER. INSTAR als promotors del projecte, l’UTE L’Estaca (Urbasser i Griñó) i a 
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre que sotmetin el projecte a les conclusions de la taula 
sol•licitada en el punt anterior.

QUART. TRASLLADAR aquest acord als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, la 
Terra Alta i  el  Priorat;  als ajuntaments d’Almatret, Maials i  Faió; al  Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i  als grups del Parlament de 
Catalunya.

El Sr. Albert Mani, intervé per manifestar que el seu grup ha votat a favor de la moció,  
per un tema de equilibri territorial i de sobreexplotació del territori. Creuen que aquesta  
comarca ja ha pagat un preu molt alt amb el tema dels abocadors.

El Sr. Josep Solé, intervé per manifestar que el seu grup s’ha abstingut en la votació,  
entre  altres  raons,  perquè s’està  pendent  d’una reunió  del  Conseller  de Territori  i  
Sostenibilitat  amb  el  territori,  in  perquè  no  es  pot  posar  en  dubte  l’autonomia  
municipal.

El Sr. Francesc Barbero intervé per manifestar que el seu grup ha votat a favor de la  
moció per tal de donar suport al territori, i per entendre que aquesta comarca ja ha  
pagat un alt preu medioambiental.

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 
128/2018,  de  16  de  març,  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.  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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