
 

ACTA CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO: 10/2018,

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

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 
PLN/2018/10 PLE 

 
Dades de la sessió:

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data: 28 de setembre de 2018
Durada: Des de les 18:00 fins a les 18:45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
Presidida per: Marc Mur Bagés
Secretària accidental: Carme Mauri Sales

 
Assistents:

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

Delfí Castellví Descarrega SI
Josep Solé Rojals SÍ

Regidors: Norma Pujol Farré SÍ
Albert Mani Martínez SÍ
Norma Català Ribera SI
Josep Pérez Giral SI
Lara Bertran López de los Mozos SI

Secretària accidental: Carme Mauri Sales SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Núria Blanch Hernández: «Impossibilitat» 
2. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»

Una vegada verificada per la Secretària accidental la constitució vàlida de l’òrgan, el 
President obre la sessió, i  abans de procedir a la deliberació sobre els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia vol fer constar expressament la  felicitació al Regidor Sr. 
Josep Solé Rojals que ha pres possessió recentment com a Conseller al  Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, així com també felicitar especialment, per que no és 
un fet habitual, a la  Regidora Sra. Norma Pujol Farré, pel seu recent nomenament 
com a Directora  General  de Joventut  de la  Generalitat,  cosa  que ha de  provocar 
satisfacció a la població i  a la Corporació tenir una veïna amb responsabilitats tan 
altes, i li desitja sort i encerts en la nova tasca.
 

A) PART RESOLUTIVA

 



 

 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S’aprova, per UNANIMITAT, les actes corresponent a,

- Sessió ordinària número 8/2018, de 227 de juny de 2018
- Sessió extraordinària i urgent 9/2018, de 31 de juliol de 2018.
-

2.-  EXPEDIENT  712/2018.  APROVACIÓ  DEL  DOCUMENT  DE  SEGURETAT  DE 
L’AJUNTAMENT  DE  FLIX  RELATIU  AL  TRACTAMENT  DE  LES  DADES 
DIPOSITADES A L’AJUNTAMENT

Votació: Unanimitat.

Antecedents:

1.- La mercantil ASS Plus ha presentat Document de seguretat de l'Ajuntament de Flix, 
per  al  compliment  del  Reglament  General  de  Protecció  de  Dades  (  RGPD)  UE 
2016/679.
 
2.-  L’objecte  del  document  és  recollir  les  mesures  de  seguretat  establertes  pel 
responsable del tractament per a tot el personal amb accés a les dades de caràcter 
personal que es mantenen automatitzats, així com per als sistemes d’informació.
 
Fonaments de Dret:
 
1.- Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679
 
2.- Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre.
 
3.- Llei 34/2002 d’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç 
Electrònic .
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
 
Proposta d’acord:
 
1r.- Aprovar el Document de Seguretat de l’Ajuntament de Flix relatiu al tractament de 
les dades dipositades a l’Ajuntament, per tal de donar compliment al que disposa el 
Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.

 
3.-  EXPEDIENT  661/2018.  APROVACIÓ  DE  L’ACTE  DE  DELIMITACIÓ 

 



 

TERRITORIAL AMB EL TYERME MUNICIPAL DE VINEBRE.

Votació: Unanimitat.

Antecedents:
 
1.- La Comissió de delimitació territorial d’aquest Ajuntament, el dia 12 de setembre de 
2018  va  realitzar  les  operacions  de  delimitació  del  terme  municipal,  signant  la 
corresponent acta de delimitació entre Flix i Vinebre
 
Fonaments de Dret:
 
1.-  L’article  31.4  del  Decret  244/2007,  de  6  de  novembre,  pel  qual  es  regula  la 
constitució  i  la  demarcació  territorial  dels  municipis,  de  les  entitats  municipals 
descentralitzades  i  de  les  mancomunitats  de  Catalunya,  estableix:  “L’acta 
corresponent  a les operacions de delimitació,  amb els  documents complementaris,  
s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació  
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el  
termini  màxim de tres mesos comptadors a partir  de la data de les operacions de  
delimitació”.
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
 
Proposta d’acord:
 
1r.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Flix, i  
el terme de Vinebre, de data 12 de setembre de 2018. 
 
2n.- Traslladar el present acord al Departament de Presidència de la de la Generalitat 
de Catalunya, a l’ajuntament de Vinebre, i  a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Un cop realitzada la votació pren la paraula el Regidor Sr. Francesc Barbero Escrivà el 
qual informa que aquesta delimitació és la tercera que es realitza, després de la de 
Llardecans i La Bisbal de Falset, i que només queda pendent la delimitació amb el 
terme municipal de Maials.

4.-  EXPEDIENT  1018/2018.  MOCIÓ:    COMPROMÍS  AMB  LA  REPÚBLICA 
CATALANA

Votació: Unanimitat.

Amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre, els alcaldes/ses i regidors/es catalans 
volem manifestar el nostre COMPROMÍS amb:

 



 

 
1. Catalunya. La nostra història com a país és llunyana i neix 1.000 anys enllà en el 
moment en què Europa s’estructura en estats. Hem tingut i tenim una tradició política i 
democràtica, una llengua i una cultura pròpies que ens donen  personalitat i configuren 
un tarannà obert al món sense deixar de mirar mai els  nostres orígens, dels quals ens 
sentim  orgullosos.  La  nostra  identitat  no  entén   d’exclusions  i  està  oberta,  en  tot 
moment i tothora, a què en formi part tothom  qui vulgui construir el futur, vingui d’on 
vingui. Això ens ha convertit, al llarg dels segles, en terra d’acollida, en un país que 
sempre ha mirat més enllà de les fronteres i amb una forta vocació europeista. Per 
tant,  volem  mostrar  un   COMPROMÍS  amb  Catalunya,  amb  la  nostra  història,  la 
llengua, la cultura, els  símbols i els valors que ens representen.
 
2. El municipalisme. Tenim un país divers geogràficament i política. De la  Mediterrània 
fins l’alt Pirineu passant per les planes interiors, les valls, les   serralades, les grans 
ciutats, les viles mitjanes i els pobles. Un país divers però amb un denominador comú 
fonamentat en els municipis per créixer, progressar i  gestionar el  territori des de la 
base. Catalunya està formada per una xarxa de 948 municipis amb un únic objectiu:  
donar servei, atendre i resoldre des de la proximitat les necessitats de tots i cadascun 
dels  ciutadans.  El  municipalisme  és  la  política  propera,  la  política  de  primer  grau 
basada en la descentralització i en la gestió directa del dia a dia en contacte amb els 
veïns  i  veïnes.  El  COMPROMÍS   com  a  electes  locals  catalans  amb  el 
MUNICIPALISME és evident i el promourem com a fórmula de progrés, de creixement i 
de desenvolupament com a país.
 
3.  Els valors democràtics.  Democràcia és una forma d’organització social  on és el 
poble  el  que  pren  les  decisions  mitjançant  la  participació  i  la  delegació  de  la 
representativitat  en  estaments i  òrgans de govern.  Una democràcia  es basa en la 
igualtat de tots els ciutadans davant la Llei i en una estricta separació dels poders de 
l’estat per tal de fer Justícia. La deriva de l’estat espanyol en els valors democràtics 
ens  reafirma  encara  més  en  el  compromís  amb  la  construcció  de  la  República 
Catalana que ha d’estar regida per un model democràtic sòlid, estricte i sense matisos. 
Només amb un fort COMPROMÍS democràtic podrem treballar amb equitat i justícia 
per tots els catalans i catalanes.
 
4. La pau. ‘Pau i treva’ promulgava l’abat Oliba ara fa un mil·lenni. Aquesta iniciativa 
reflecteix  bona  part  del  que  serà  el  tarannà  del  poble  català.  A  partir  d’unes 
assemblees, que esdevindrien les Corts de Catalunya, el primer Parlament d’Europa 
posava una llavor a la justícia social, un dels valors que s’han anat consolidant al llarg 
de la història d’aquest país i que ha de ser un pilar fonamental de la nova República 
Catalana. Cal tenir molt present la tradició democràtica de pau per tal d’entendre la 
política actual: la de l’entesa, la de la discussió per arribar a acords, la que arriba a 
consensos després d’escoltar totes les parts, la política que parteix del poble i que es 
fa  pel  poble.  El  COMPROMÍS amb la  pau  és  ferm i  no  entenem cap altra  forma 

 



 

d’avançar.
 
5. El diàleg. La democràcia només serà plena si  parteix del diàleg. Tindrem la mà 
estesa al diàleg per aconseguir un estat propi, no ens cansarem mai de demanar que 
la solució per Catalunya ha de passar per l’entesa. El respecte per l’adversari polític és 
democràcia, sense respecte i tolerància no hi pot haver societat justa i civilitzada. Des 
del món local fem arribar el COMPROMÍS pel diàleg i per una solució pacífica que 
busqui l’acord.
 
6. Les llibertats individuals i els drets fonamentals. Llibertat per pensar, ser i fer el que 
cadascú cregui. Llibertat de pensament, d’expressió i d’acció i respecte  absolut pels 
drets fonamentals de les persones i de les societats. Els tractats   internacionals es 
basen  i  garanteixen  aquests  drets,  entre  ells  el  dret  de   participació  i  el  dret  a 
l’autodeterminació, a tots els ciutadans del món, també  per als catalans. Considerem 
que en els darrers anys se’ns han vulnerat de forma clara i flagrant diferents drets i 
llibertats  i  per  aquest  motiu  ens  COMPROMETEM a  vetllar  pel  seu  compliment  i 
denunciar-ho arreu del món i davant les Nacions Unides.
 
7. Totes les persones anònimes que van fer possible l’1 d’octubre de 2017. Amb tot 
l’estat en contra, Catalunya va votar l’1 d’octubre. Va votar gràcies a la  col·laboració i 
la  participació  anònima  de  milers  de  ciutadans  que  van  fer  possible  una  jornada 
històrica, un triomf de la democràcia, en majúscules. Un poble organitzat va plantar 
cara a un estat disposat a tot per evitar la lliure expressió del poble. L’estat espanyol 
va optar per la violència. Va enviar Policia i Guàrdia Civil a reprimir amb contundència 
als votants i, tot i el gran nombre de ferits, no va poder evitar el Referèndum. Un any 
després, volem mostrar sense matisos el COMPROMÍS amb totes les persones que 
van facilitar i defensar el Referèndum.
 
8. Els resultats del Referèndum. Tenim un mandat clar que sorgeix dels resultats del 
Referèndum de l’1 d’octubre de 2017: un total de 2.286.217 vots  comptabilitzats, tot i 
les  urnes  que  violentament  es  van  retirar,  amb  un  90,18%   dels  VOTS  que  ens 
demanen que fem efectiva la República Catalana. El mandat popular és contundent i 
nosaltres no farem cap concessió, ni cap pas enrere amb aquest encàrrec que ens ha 
fet la ciutadania. El COMPROMÍS amb el Referèndum de l’1 d’octubre de 2017 és viu i 
treballarem per materialitzar la creació de la República Catalana.
 
9. Els nostres presos polítics i exiliats. Ells van fer possible que el poble català votés i 
expressés la voluntat de ser lliure. El president Carles Puigdemont, la presidenta del 
Parlament  Carme  Forcadell,  el  vicepresident  Oriol  Junqueras,  els  consellers  Jordi 
Turull,  Raül  Romeva,  Josep  Rull,  Joaquim  Forn,  Dolors  Bassa,  Lluís  Puig,  Clara 
Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret i tots els altres polítics que estan sent investigats 
de forma injusta, que seran jutjats pel que pensen i no pel que han fet i que tindran una 
sentència  basada  en  la  venjança.  Sense  oblidar  tampoc  els  líders  socials  que 

 



 

igualment estan a la presó per uns fets inexistents: Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, així 
com les polítiques exiliades Marta Rovira i Anna Gabriel. A tots ells i elles, els volem fer 
arribar el COMPROMÍS que el seu sacrifici no serà en va, sinó que serà un sacrifici del  
qual naixerà la República Catalana.
 
10. Els alcaldes i altres persones investigades. Des de l’any 2011 s’han obert prop de 
500  causes  contra  alcaldes  i  regidors  per  temes  relacionats  amb  la  sobirania  de 
Catalunya i els símbols, pel pensament polític, per defensar un estat independent. Són 
causes que s’han vist incrementades arran de l’1 d’octubre amb una causa general 
contra el món municipal que busca atemorir, intimidar i coaccionar els electes des dels 
jutjats i les fiscalies. Alcaldes, però també diputats i altres càrrecs institucionals. Però 
els  electes  no  en  tenim  l’exclusiva.  També  es  persegueixen  funcionaris,  mestres, 
artistes, periodistes, pallassos, mecànics i moltes i moltes persones anònimes. Ens 
mostrem ferms en el COMPROMÍS amb tots els que han passat i passaran pels jutjats 
i unim esforços per defensar-nos conjuntament davant una justícia que mutila el debat 
polític i la democràcia.
 
11. La República Catalana. El nostre futur passa per la República catalana, un estat 
democràtic i pacífic, profundament europeista i obert a tot el món. Un país socialment 
just, on es posi per davant de tot el benestar de les persones i es treballi per fer més 
petites les desigualtats. Volem una República Catalana  respectuosa amb la diferència, 
inclusiva, solidària, pròspera i dinàmica econòmicament, un país on tots tinguem les 
mateixes oportunitats i on la justícia sigui justa per a tothom. L’1 d’octubre de 2017 es 
va votar sense matisos per la República Catalana. Un any després, nosaltres, electes 
locals  catalans,  ens  COMPROMETEM  a  fer-la  créixer  una  mica  més  cada  dia. 
REPUBLIQUEM, AVUI MÉS QUE MAI

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

5.- INFORMES DIVERSOS

El  President,  Sr.  Marc  Mur  informa  que  aquesta  setmana  vinent  s’anunciarà  una 
jornada de portes obertes al Centre de Rehabilitació.  L’obertura del centre ja està 
autoritzada pel Departament de Salut i només falta traslladar-lo des de la Residència 
de la Gent Gran, on està situat actualment, i ja es podrà inaugurar.

El Sr. Marc Mur també informa de la visita que ha efectuat una representació de la 
Corporació al  Ministeri  de Medi Ambient de Madrid on s’ha reunit  amb el Secretari  
d’Estat de Medi Ambient i el Director General de l’Aigua per tal de fer un seguiment de 
les obres de neteja de l’embassament.

Aquesta  és  la  primera  de  les  visites  que  es  realitza  per  garantir  que  quan  es 
reprenguin   les  obres  es  facin  amb totes  les  garanties  per  veïns de la  població  i 

 



 

treballadors, millorant les condicions de la 1a Fase de les obres. 

L’Ajuntament, tot i no tenir competències, no permetrà que s’iniciïn les obres sense 
totes les garanties, sobretot de l’aire que respirem.  Es va parlar de que les obres 
potser s’iniciarien a l’octubre tot i  que saben que és complicat. Per la seva banda, 
l’Ajuntament no vol presses si no que es garanteixi la correcta execució de l’obra. Ja 
està prevista una propera reunió amb la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

El Sr. Mur informa que està previst un nou plenari la segona setmana d’octubre per 
acordar un nou pla  financer per la  Llei  de Barris,  per tal  de poder acollir-se  a la 
pròrroga  de  la  Llei.  Aquest  nou  pla  està  pendent  d’una  reunió  el  2  d’octubre  a 
Barcelona amb els responsables de la Llei de Barris. 

A partir del 31 de desembre de 2018, els diners previstos s’invertiran en nous carrers a 
la  Colònia  Fàbrica  i  zona  de  Les  Casetes,  cosa  que  representarà  dos anys  més 
d’obres  i  1,5  milions  d’euros  més  sense  cap  cost  per  l’Ajuntament  per  que  el 
finançament és del 75%  a càrrec de la Generalitat i el 25% restant a càrrec d’Ercros.

El  2  d’octubre  també  està  prevista  una  reunió  amb  la  Conselleria  d’empresa  a 
Barcelona per tractar la reindustrialització que ha estat aturada uns mesos tot i que 
l’Ajuntament i l’empresa que hi treballa hi han estat continuant treballant.

 
C) PRECS I PREGUNTES

6.- PRECS I PREGUNTES.

Obert el torn de Precs i preguntes pel President  el Sr. Carlos Julián Garcia, veí de la 
població, exposa que el Real Decret 140/2003 prohibeix la utilització de tubs de plom i 
fibrociment a les xarxes de distribució de l’aigua i pregunta si  hi ha alguna partida 
pressupostària per canviar-ho.

El Sr. Alcalde respon que no hi ha partida i reconeix que hi ha fibrociment i plom a la 
xarxa de Flix, igual que al 98% d’Ajuntaments, Durant els últims anys la renovació ha 
estat constant per que no hi ha subvencions per aquest concepte, però les inversions a 
Flix en aquests últims anys formen una xifra de 5 zeros, i la intenció és continuar amb 
aquesta tendència. Tant en els carrers que es fan de nou com en els que es reparen, 
es substitueixen les canonades existents.

El Sr. Julián insisteix en que fa 15 anys que s’està incomplint el Real Decret, mentre es 
paga un cànon de l’aigua. El Sr. Alcalde explica que el cànon que es cobra és íntegre 
per la Generalitat, i que molts cops legislar és fàcil però es fa sense tenir en compte 
les implicacions econòmiques.

El Sr. Julián demana una previsió de temps, i el Sr. Alcalde contesta que es fa a la 
major velocitat segons la disposició pressupostària. 

El Sr. Ferran Reyes Gómez intervé per sol·licitar l’adhesió al manifest Ens toquen la 
fibra,  que busca una solució  mancomunada entre  els  Ajuntaments de la  zona per 

 



 

estendre  la  xarxa  i  exigir  la  connexió  a  l’Adfocat.  Exposa  que  la  Generalitat  està 
incomplint un contracte de serveis públics i no portarà la fibra a Flix. Vol saber si hi ha 
prevista alguna resposta a la instància que van presentar a l’Ajuntament sol·licitant 
l’adhesió.

El Sr. Alcalde respon que han passat 18 dies des que van entrar la seva instància i no 
s’ha denegat la petició si no que encara no se n’ha parlat.

El  primer  tinent  d’Alcalde,  Sr.  Francesc Barbero  intervé explicant  que l’Ajuntament 
estarà  a  totes  les  taules  per  debatre  temes  que  afectin  a  Flix  si  són  convocats 
formalment.  La  fibra  i  l’accés  a  la  banda  ampla  és  prioritària.  L’objectiu   de  la 
plataforma  el  comparteix  l’Ajuntament.  Igualment  exposa  que  si  la  plataforma 
considera que la Generalitat ha incomplert un contracte, ha d’anar a l’oficina antifrau i 
que la Generalitat no portarà la fibra a Flix perquè és un problema de la Catalunya 
interior.

Actualment s’està tractant a totes les Diputacions com un acord de país, ja s’ha signat 
un acord entre la Diputació de Lleida i la Generalitat per estendre la Xoc (Xarxa Oberta 
de Catalunya).

El Sr. Reyes explica que al proper Consell d’Alcaldes es sotmetrà a votació el Manifest 
i vol saber què votarà l’Ajuntament de Flix. 

El  Sr.  Alcalde  respòn  que  el  Consell  d’Alcaldes  no  vota,  només  fa  propostes  i 
l’Ajuntament hi serà, tot i que no pot assegurar si l’Ajuntament haurà definit la seva 
posició abans del proper Consell.  

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;  Carme  Mauri  Sales,  secretària 
accidental.  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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