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Expedient núm.:
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Data:
Durada:
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Presidida per:
Secretari-Interventor:

Francesc Barbero Escrivà (2 de 2)
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Càrrec
Batlle-president:
Tinents de Batlle::

Regidors:

Secretari:

Òrgan col·legiat:
PLE
Dades de la sessió:
Ordinària
5 d’agost de 2019
Des de les 19,02 fins a les 20,35 hores
Sala de Plens
Francesc Barbero Escrivà
Arturo González Benet
Assistents:
Nom i Cognoms
Francesc Barbero Escrivà
Lara Bertran López de los Mozos
Francesc Caco Casals Rodes
Gemma Abelló Treig
Norma Pujol Farré
Vera Llombart Sanjuan
Pau Guiu Rofes
Josep Solé Rojals
Victor Sabaté Torreblanca
Xavier Sabaté Ibarz
Carme Rosich Prunera
Arturo González Benet

Assisteix
SI
SI
SÍ
SÍ
SI
SI
SI
SI
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SÍ

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 el següent ordre del dia,
A) Part resolutiva
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
2. EXPEDIENT 503/2019. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.
3. EXPEDIENT 720/2019. NOMENAMENT REPRESENTANTS AJUNTAMENT FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ.
4. EXPEDIENT NÚM.: 774/2019. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE 2019.
5. EXPEDIENT 823/2019. APROVACIÓ DEL PROGRAMA I DEL PRESSUPOST DE LES
DE FESTES MAJORS 2019
6. EXPEDIENT 821/2019. MOCIÓ DE LA CRIDA FLIXANCA SOBRE PANCARTA I
LLAÇOS A L’AJUNTAMENT DE FLIX .
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Arturo González Benet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 02/10/2019
HASH: fa8abd98c3d729c30edb86025c94e4bd

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA NÚMERO: 12/2019
DE 5 D’AGOST DE 2019

AJUNTAMENT DE FLIX

7. EXPEDIENT 824/2019. MOCIÓ EN RELACIÓ A L’INCENDI FORESTAL QUE VA
ARRASSAR EL TERME MUNICIPAL DE FLIX DES DEL DIA 26 DE JUNY FINS AL 7 DE
JULIOL DE 2019.
8. EXPEDIENT 825/2019. MOCIÓ SOBRE EL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES
VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI.
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
B) Activitat de control
10. INFORME DE DECRETS DE BATLLIA
11. ALTRES INFORMES
C) Precs i preguntes
12. PRECS I PREGUNTES

A) PART RESOLUTIVA
01.- APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ÚLTIMES SESSIONS
PLENÀRIES.
Es sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament, l’aprovació de les següents actes:
- Acta corresponent a la sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament de Flix
de 15 de juny de 2019.
- Acta corresponent a la sessió extraordinària d’1 de juliol de 2019.
No formulant-se per part dels regidors/es observacions al redactat de les mateixes, es
consideren aprovades, de conformitat amb l’establert en l’article 91.1. del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ap`rovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
02.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2018.

Vist el Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació
annexa a aquesta, segons la legislació vigent.
Vist que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del Compte
General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2018, juntament amb
tota la seva documentació annexa al mateix.
Finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció
municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del
Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió
celebrada en data 23 de maig de 2019 va emetre el corresponent informe preceptiu en
relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2018.
Vist que mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el BOPT de
31 de maig de 2019, el Compte General —juntament amb 'informe d'aquesta comissió—
van ser objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i
vuit més, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
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Votació: Majoria absoluta, 10 vots a favor i 1 abstenció, (Sra. Rosich).

AJUNTAMENT DE FLIX

Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per Secretari de la
Corporació, durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, NO s'han
presentat al·legacions
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018, comprès pel Compte General del
propi Ajuntament i el de la societat, FLIX GESTIÓ D¡’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM.
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la
integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, tal com
s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
03.- EXPEDIENT 720/2019. NOMENAMENT REPRESENTANTS AJUNTAMENT FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ
Votació: Unanimitat
Antecedents:
El Fons Català de Cooperació ha requerit a l’Ajuntament de Flix per al nomenament dels
representants de l’Ajuntament de Flix en aquest òrgan.
A la vista de l’esmentat requeriment, es proposa al Ple, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:

04.- EXPEDIENT NÚM.: 774/2019. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX DE 2019.
Votació: Unanimitat
Antecedents:
1.- Amb data 17 de juliol de 2019, per provisió de la Batllia, s’inicia expedient de
modificació de la Plantilla Orgànica de la Corporació corresponent al present exercici.
2.- Amb data 17 de juliol de 2019, s’incorpora a l’expedient l’informe emès pel secretari
interventor de la Corporació.
Fonaments de Dret:
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PRIMER.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Flix al Fons Català de
Cooperació a:
- Titular: Norma Pujol Farré
- Suplent: Gemma Abelló Treig.
SEGON.- Traslladar aquest acord al Fons Català de Cooperació i a les Regidores
nomenades als efectes oportuns.

AJUNTAMENT DE FLIX

1.- Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
2.- L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
3.- Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
4.- Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
5.- Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
6.- Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
7.- L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública.
8.- Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
9.- El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions
dels funcionaris d'Administració Local.
Atès que durant el mes de gener es va jubilar el Cap de la Guàrdia Municipal de Flix,
provinent de l’antiga Policia Local del municipi.
Atès, que actualment l’Ajuntament només disposa de Vigilants Municipals, i que d’entre
aquests, s’ha de nomenar al Cap de la Guàrdia Municipal, que no és per tant una plaça que
hagi de figurar a la plantilla, sinó un lloc que ha de figurar en el Catàleg i en la
corresponent Relació de Llocs de Treball, en conseqüència, es proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció de la següent,

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té
per objecte la supressió de la següent plaça:
Denominació:
Cap de la Guàrdia Municipal
Núm. de places:
1
Situació:
Vacant
Escala:
Administració especial
Subescala:
Comeses especials
Grup/Subgrup:
C1
Titulació Acadèmica:
ESO o equivalent
Forma de provisió:
Concurs de mèrits
SEGON. Sotmetre el present acordo a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
pertinents. Transcorregut dit termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a
definitiu aquest acord d'aprovació inicial.
La regidora Sra. Carme Rosich pregunta si aquest acord tindrà alguna tipus de conseqüència
econòmica pel que fa als integrants de la Guàrdia Municipal, (retribucions, etc).
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Proposta d’acord

AJUNTAMENT DE FLIX

L’alcalde, Sr. Francesc Barbero, li respon, que aquest acord no modifica cap condició dels
Guardies Municipals, i l’únic que fa es amortitzar una plaça, (que no lloc de Treball), que amb
la jubilació del Sr. Salvador Rojals, ja no existeix en aquest Ajuntament.
05.- EXPEDIENT 823/2019. APROVACIÓ DEL PROGRAMA I DEL PRESSUPOST DE LES
DE FESTES MAJORS 2019
Votació: Majoria absoluta, 8 vots a favor i 3 abstencions
Antecedents:
Per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, s’ha preparat el Programa
de Festes Majors 2019 i s’ha presentat el pressupost de les mateixes.
Correspon a aquest Ple l’aprovació de l’esmentat Programa de Festes.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar el Programa corresponent a les Festes Majors de Flix de l’any 2019, així com
el pressupost de les mateixes, que figuren com annex
2n.- Donar la màxima publicitat i difusió del programa.
06.- EXPEDIENT 821/2019. MOCIÓ DE LA CRIDA FLIXANCA SOBRE PANCARTA I
LLAÇOS A L’AJUNTAMENT DE FLIX

Amb el canvi de govern municipal, es hora de retornar al balco de l’Ajuntament , uns
símbols que mai s’haurien de haver tret.
La conjuntura política continua essent contraria a la llibertat dels nostres presos, i el
retorn dels nostres exiliats. Res ha canviat amb la repressió contra el moviment
independentista català.
Per tot això proposem al ple de l’Ajuntament que es voti afirmativament el tornar a posar
els llaços i pancarta amb la inscripció “llibertat presos i preses polítiques i retorn dels
nostres exiliats/des”
El compliment d’acord, en cas afirmatiu, es portarà a terme de forma immediata.
07.- EXPEDIENT 824/2019. MOCIÓ EN RELACIÓ A L’INCENDI FORESTAL QUE VA
ARRASSAR EL TERME MUNICIPAL DE FLIX DES DEL DIA 26 DE JUNY FINS AL 7 DE
JULIOL DE 2019.
Votació: Unanimitat
Arran dels efectes devastadors que ha patit el nostre poble, com a conseqüència de
l’incendi forestal que va afectar al terme municipal de Flix, juntament amb altres
municipis de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, el passat dia 26 de juny i que no es
va donar per extingit fins el dia 7 de juliol.
Atès que l’esmentat incendi va cremar més de 5000 hectàrees i que va afectar a més d’1/3
part del nostre terme municipal.
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Votació: Majoria absoluta, 10 vots a favor i 1 abstenció, (Sr. Xavier Sabaté)

AJUNTAMENT DE FLIX

Atès que hi ha molts veïns damnificats, amb afectacions de diversa consideració, des de
conreus en la majoria dels casos, fins a diverses explotacions professionals agrícoles i
ramaderes i que en tots els supòsits han comportat danys afegits com les instal·lacions de
reg, maquinària i en una proporció menor, construccions agrícoles i residencials no
habituals.
Atès que aquest incendi ha posat de manifest una situació ignorada, que no desconeguda,
de despoblament, i d’abandonament del sector primari a la nostra zona.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar de l’Estat una reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el
mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les
activitats agrícoles i ramaderes afectades per l’incendi.
SEGON.- Sol·licitar de l’Estat la declaració dels municipis afectats com a zona afectada
greument per una emergència de Protecció Civil.
TERCER.- Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona.
08.- EXPEDIENT 825/2019. MOCIÓ SOBRE EL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA
LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI.

Antecedents:
1.- L’article 15.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que totes les persones
tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de
maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de
llur personalitat i capacitat personal.
No obstant això, aquesta previsió no sempre s’assoleix de manera plenament efectiva ja
que existeix una xacra de caràcter estructural i sistèmica, que afecta tots els àmbits i capes
de la societat, per la qual les dones són l’objectiu de la violència masclista i, més
concretament, de les violències sexuals.
2.- El Departament d’Interior, com a competent en tot allò que afecta la seguretat de les
persones de Catalunya, ha constatat en els darrers anys, mitjançant l’estadística policial i
les dades obtingudes de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya de 2016,
l’increment de les violències sexuals.
D’aquestes dues fonts s’extreu que les violències sexuals afecten majoritàriament les
dones; es constata un increment de les dones que manifesten haver patit algun tipus
d’agressió sexual i un increment dels il·lícits que arriben a coneixement de la policia
(malgrat que el nivell de no denúncia –xifra negra– és superior a altres àmbits de la
violència masclista) i, per últim, que els tres llocs on es produeixen més fets són els llocs
d’oci (amb independència que el titular de l’activitat sigui públic o privat), els espais
públics i el transport públic.
3.- Així mateix, arran de determinats fets ocorreguts en el context d’algunes festes
populars i altres espais d’oci on s’han produït greus atemptats contra la indemnitat i la
llibertat sexual de les dones, s’ha intensificat la preocupació i el rebuig en la ciutadania
sobre les violències sexuals i s’ha posat de manifest que no es pot consentir que en la
societat catalana es produeixin violències sexuals i, per tant, s’han de destinar els màxims
esforços per prevenir-les i també per perseguir-les amb el rigor que els fets exigeixen.
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Votació: Unanimitat

AJUNTAMENT DE FLIX

4.- Per tot això, el Departament d’Interior va impulsar la creació d’un grup de treball molt
ampli i representatiu de diferents sectors de la nostra societat per a l’elaboració del
Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci (en endavant, el
Protocol) i, d’aquesta manera, fer un pas més enllà en la lluita contra la violència masclista,
per prevenir les violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat
i indemnitat sexuals quedi impune.
Per aconseguir aquest objectiu, el Protocol preveu la coordinació de tots els actors en
seguretat amb altres actors que tenen incidència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, així
com amb altres professionals que presten els seus serveis en el sector de l’oci.
D’altra banda, el Protocol estableix un seguit de conductes que integren l’assetjament
sexual no penal per tal de visibilitzar aquelles violències que, pel fet que no són delictives i
succeeixen amb freqüència, costen més d’identificar i per enviar un missatge de màxim
respecte a la llibertat i indemnitat sexual de les persones.
Si bé, d’acord amb les xifres, aquest Protocol s’aplicarà majoritàriament en el cas de dones
afectades per atacs d’homes que en siguin els presumptes autors, el Protocol és integrador
i, per tant, també serà aplicable als homes que es trobin en alguna situació de violència
sexual amb independència del sexe de qui fa l’agressió.
El Protocol l’aplicaran a tot el territori de Catalunya directament la Policia de la Generalitat
– Mossos d’Esquadra i els ajuntaments i entitats privades que s’hi adhereixin.
5.- L’Ajuntament de Flix, amb competències per mantenir la seguretat als llocs públics i
com a promotor de tota mena d’activitats d’oci al seu municipi, conscient de la necessitat
d’abordar la problemàtica de les violències sexuals en aquest àmbit, ha manifestat el seu
interès a adherir-se al Protocol, col·laborar i coordinar la seva actuació amb la resta
d’actors, serveis i institucions implicats en les activitats d’oci i destinar el màxim de
recursos i esforços de què disposi per prevenir i erradicar les violències sexuals al seu
municipi.
A la vista dels anteriors antecedents, es proposa al Ple l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut material

B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
10.- INFORME DELS DECRETS DE BATLLIA DES DEL 15 DE JUNY DE 2019.
Es dona compte dels següents Decrets de Batllia.
Número
2019-0117

Data

Resum

17/06/19 Convocatòria consell escolar municipal. 17 de juny de 2019
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PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la subscripció del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior i l’Ajuntament de Flix per a l’adhesió al Protocol de seguretat
contra les violències sexuals en entorns d’oci.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde President, o regidor en qui aquest delegui per a la signatura
de tots els documents necessaris per fer efectiva l’adhesió a l’esmentat protocol.

AJUNTAMENT DE FLIX

Número
2019-0118

Data
Resum
18/06/19 Nomenament membres Consell Escolar Municipal

2019-0119

18/06/19 Aprovació Cartipàs Municipal. Delegació en Regidors/es

2019-0120

2019-0124

18/06/19 Nomenament Tinences de Batllia
Correcció errades Decret 2019-0119. Aprovació del Cartipàs Municipal.
18/06/19
Delegacions d'Alcaldia en regidors i regidores de l'Ajuntament
18/06/19 Nomenament dels integrants de la Junta de Govedrn Local
Nomenament Regidora d'Hisenda com administradora mancomunada
18/06/19
comptes bancaris
19/06/19 Resolució al·legacions obres al C/Dr. Müller, 13, 3r.

2019-0125

20/06/19 Sol·licitud autorització Revetlla Sant Joan. La Unió Social.

2019-0126

20/06/19 Convocatòria Junta de Govern 19/2019

2019-0127

20/06/19 Suspensió límits acústics. Sant Joan 2019

2019-0128

25/06/19 Convocatòria sessió plenària extraordinària de 28 de juny de 2019

2019-0129

25/06/19 Sol·licitud gravació dins escola Enric Grau Fontseré

2019-0130

25/06/19 Suspensió obres (Pol 15 parc 215)

2019-0131

28/06/19 Aprovació factura concessió barca

2019-0132

2019-0135

28/06/19 Desconvocatòria Ple 28 de juny, i nova convocatòria pel dia 1 de juliol
Desconvocatòria sessió Junta de Govern de 28 de juny, i nova
28/06/19
convocatòria pel dia 1 de juliol
Convocatòria selecció personal activitats infantils municipals i
28/06/19
constitució borsa de treball
01/07/19 NÒMINES MES DE JUNY 2019

2019-0136

03/07/19 Relació de factures TCF-2019-25

2019-0137

2019-0139

03/07/19 Aprovació assistències regidors juny
Convocatòria selecció personal activitats
03/07/19
constitució borsa de treball
03/07/19 Aprovació Conveni Pingüí 2019

2019-0140

05/07/19 Complement salarial Guardia Municipal mes de juny de 2019

2019-0141

05/07/19 Selecció taquilleres piscines municipals

2019-0142

05/07/19 PLA DE TRESORERIA 2019

2019-0143

08/07/19 Convocatòria Junta de Govern 20/2019

2019-0144

08/07/19 Conveni per a la gestió de la Rserva Natural de Sebes i el Meandre de Flix

2019-0145

09/07/19 Constitució dels grups polítics municipals

2019-0146

09/07/19 Aprovació Conveni Pingüí 2019

2019-0147

11/07/19 Declaració ruïna Amassadora, 27

2019-0148

11/07/19 Relació de factures TCF-2019-27
Correcció errades 2019-122, de nomenament dels integrants de la Junta
12/07/19
de Govern Local, i delegació de competències de Batllia i Ple
Convocatòria selecció personal activitats infantils municipals i
12/07/19
constitució borsa de treball
15/07/19 Convocatòria Junta de Govern 21/2019

2019-0122
2019-0123

2019-0133
2019-0134

2019-0138

2019-0149
2019-0150
2019-0151
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Número
2019-0152

Data
Resum
16/07/19 Liquidació taules any 2019. taules gener i febrer.

2019-0153

18/07/19 Rectificació taules pizzeria Vincent mes de febrer de 2019.

2019-0154

23/07/19 Relació de factures TCF-2019-29

2019-0155

23/07/19 Delegació signatura documents Festa Major 2019 en Regidor de Festes

2019-0156

26/07/19 Suspensió límits acústics Festa Major 2019

2019-0157

30/07/19 Convocatòria Junta de Govern 22/2019

El regidor Sr. Josep Solé pregunta per les resolucions 2019-0131 i 2019-150, que entén que
fan referència a diferents fases del procediment de selecció. El Batlle, Sr. Francesc Barbero li
contesta que efectivament, es refereix a dos fases del procediment de selecció,
El Ple es dona per assabentat.
11.- ALTRES INFORMES DE BATLLIA.

a) Visita de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, el passat dia 31 de juliol
de 2019. El Batlle afirma que la major part dels pobles afectats està content amb la
resposta que està donant la Generalitat de Catalunya, (excepció del municipi de
Bovera), i que s’ha plasmat, entre altres,
o S’iniciaran els treballs de retirada de la fusta cremada.
o Es realitzaran treballs de consolidació del sòl.
o S’elaborarà un Pla de millora de les explotacions, que es finançarà per
l’Institut Català de Finances, i en que el departament assumirà el pagament
d’interessos.
o Es destinaran 3 milions i mig d’euros en crèdits per augmentar la superfície
de regadiu.
o Els milloraran els camins existents i se’n obriran de nous
b) Jornada de Voluntariat. El Sr. Batlle informa que el proper 11 d’agost, i amb la
col·laboració del Grup de Natura Freixe i la Reserva Natural de Sebes, es portarà a
terme a l’entorn de l’Ermita del Remei, es portarà a terme una jornada de
voluntariat, per tal de realitzar feines de retirada el brancatge cremat de les
oliveres i altres arbres de dins dels bancals i la retirada de brossa i neteja de
l’entorn. Posteriorment, amb la maquinària adequada es procedirà a la trituració
de les restes vegetals. El Sr. Batlle informa dels canals d’inscripció que es troben
oberts

C) PRECS I PREGUNTES
11.- PRECS I PREGUNTES.
La regidora, Sra. Carme Rosich, en nom del grup Crida Flixanca procedeix a la lectura del
prec registrat amb el número d’entrada 2019-E-RC-2492, de 4 de juliol, que diu:
www.flix.cat
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El Batlle, Sr. Francesc Barbero, informa dels següents assumptes,

“MANIFEST DE CRIDA FLIXANCA SOBRE L’ACORD DE GOVERN A FLIX.
Crida Flixanca vol fer una reflexió respecte als acords de govern municipal que hi ha en
aquests moments a l’ajuntament de Flix.
Les passades eleccions municipals a la nostra població, va quedar molt clar que Flix es un
poble que vota candidatures independentistes, tan es així, que sumant ERC, JUNTSxFLIX i la
CRIDA FLIXANCA es va assolir quasi el 90% de vots favorables a aquests partits.
Que la única candidatura del 155, en aquest cas UNITSxFLIX va obtenir el 11,91% dels vots.
En els contactes fets amb la candidatura guanyadora, CRIDA FLIXANCA no va rebre cap
proposta concreta per participar en el govern municipal. La CRIDA FLIXANCA va comunicar
a ERC que passàvem a la oposició, deixant molt clar que seriem una oposició constructiva,
que com correspon a l’hora de fer oposició, vetllaríem per el bon funcionament del consistori,
que fiscalitzaríem les actuacions del govern, que en aquells punts coincidents amb el nostre
programa, treballaríem amb el govern per tal de fer-los efectius.
Per el que vam sentir del portaveu de JUNTSxFLIX, aquest grup també va manifestar la seva
voluntat de fer una oposició constructiva.
Hi ens trobem que ERC, tenint majoria absoluta i sabent que la oposició dels dos grups serà
una oposició constructiva, pacta un acord de govern amb UNITSxFLIX.
Com va dir Carme Dilmé, numero dos de la candidatura d’ERC a la població de Santa Coloma
de Farners «que en aquest context polític del país amb presos polítics i exiliats, el pacte amb
el PSC-PSOE, es el pacte de la vergonya».
També l’ex consellera d’educació Clara Ponsantí diu «El primer missatge nítid que n’hem de
treure és que malgrat la dramàtica situació dels nostres polítics empresonats i exiliats, els
partits tenen unes dinàmiques d’egoisme i anteposen els seus interessos als del país, i això els
porta a tenir com a objectiu principal assolir el poder sigui com sigui i amb qui sigui. L’ètica
del poder s’imposa, mentre una bona part del poble encara defensa l’ètica de les conviccions.
Per tot això volem fer una reflexió pública així com també una petició.
Reflexió:
No entenem com el numero u de UNITSxFLIX, que es fill de Flix amb una llarga experiència
dins l’administració pública, que al llarg de la seva vida política s’ha relacionat amb molts
nivells d’aquesta administració, per el que segurament tenia molts bons contactes, fins ara no
ho hagi posat el servei del nostre poble.
Tampoc podem perdre de vista que es el numero u de UNITSxFLIX, candidatura del PSCPSOE, que com a militant d’aquest partit assumeix el 155, i per tant, que també assumeix
l’empresonament i el desmantellament de la poca autonomia que teníem abans de la
aplicació del 155.
Petició:
Demanem a ERC de FLIX, que reconsideri la idea de formar govern amb un partit del 155,
estem segurs que això seria molt ben rebut per part de la majoria de la nostra població.
Cada municipi es un mon, i a l’hora de formar coalició, per desgracia, veiem com es fan uns
acord que difícilment es poden justificar, esperant que desprès de quatre llargs anys la vida
política faci invisible aquesta decisió.
En el cas del nostre municipi, en el que es pot formar govern sense cap tipus de problema,
pensem que un acord d’aquesta naturalesa, el que fa es desorientar, desmotivar, i fer pensar a
la gent que en definitiva la ideologia i els principis defensats, al moment de formar govern,
no es tenen en consideració.
Per tan demanem a ERC que inici el nou mandat amb un govern fort, però sense pactes que
de cap manera es poden justificar des de una oposició nacional i independentista.”
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El regidor, Sr. Xavier Sabaté, demana la paraula i diu: “Moltes gràcies Senyor alcalde, en
realitat això és una petició a Esquerra Republicana, veig aquí? Demanem a Esquerra
Republicana, però, hi ha un paràgraf que se m’adreça directament a mi i qüestiona la meva
feina del passat.
Ja li aclariré si de cas, però en fi, com que sem menysté voldria aclarir alguna qüestió. Miri
per començar, crec que això de la oposició constructiva s’ho hauran de fer mirar perquè lo
que és això, aquesta moció, prec o recomanació, no sé el que és. No es tracta de construir res,
sinó mes aviat de destruir el govern actual a Flix, de dir, que es trenqui i vostès vagin per la
seva banda, si de cas l’alcalde d’Esquerra Republicana ja ho contestarà, però no entenc això
de la oposició constructiva.
En segon lloc li prego que sapigui el meu nom, el nom del grup al que represento, perquè no
em dic Units per Flix, no ens diem Units per Flix, i per cortesia i perquè aquí ens coneixem tots
almenys que sabes el meu nom, jo no li diré mai un nom que vostè no és, ni el de la seva
coalició tampoc, per tant li prego si pot consultar els arxius que sapigui quin és el nom
correcte perquè ens entendríem més i seria més cordial la relació, que no ho deixarà de ser
almenys per la meva part.
En tercer lloc, li recomanaria que quan a mi em mira o quan parli de mi o de la meva
candidatura, a més de saber-se el nom, sabes que és el número 239, perquè són 239 flixancos i
flixanques, mal que li pesi, que ens van votar, que van votar la nostra proposta, no tan a mi,
sinó una proposta, un programa que sembla que els va agradar, i jo crec que això és molt
respectable, i que aquesta proposta, aquest programa de totes aquestes persones, jo quan
vaig veure el número de gent que ens havia votat, que m’hauria sigut igual que hagués sigut
una sola persona, perquè m’hauria merescut el mateix respecte, però 239 són moltes, per cert
són més de les persones que els van votar a vostès, que també les respecto, perquè són
persones de Flix, que estimen Flix, que viuen a Flix, que tenen preocupacions per Flix, que són
les que nosaltres volem servir.
En quart lloc, miri vostè, com que suposo que la seva candidatura, no sé si vostè però sé que
hi ha gent de la seva candidatura que coneix qui era Trotsky, i que són seguidors de Trotsky, i
jo també mereix molt de respecte tots els que han estat lluitadors per les llibertats i la classe
obrera i per la classe treballadora, que és un dels meus principals components de servei, jo
procuro servir als treballadors i a les treballadores, i als catalans i les catalanes que tenen
aquesta condició i que estan oprimits per qualsevol raó, bueno pues Trotsky, ho dic perquè
em sembla important, a vostè potser no li semblarà, però Trotsky deia quan es referia a un
dels seus mes estimats col·laboradors, que era Markin, que li sabia molt de greu que Markin
escrivís amb faltes de ortografia, i el seu escrit està plagat de faltes d’ortografia, n’hi ha 24, li
prego, perquè en fi, el país el construïm també escrivint bé el nostre idioma, que el proper
escrit l’entri de forma correcta, i això no és cap tonteria, no és cap cosa que sigui
menyspreable, li dic perquè també m’agradaria veure a partir d’ara els seus escrits tenen
aquesta condició.
En cinquè lloc, i aquesta referència personal que em fa, diu lamentem, no se a que ve, el prec
que li fan a Esquerra Republicana i a l’alcalde això si que no ho podran resoldre, no podran
resoldre el meu passat, no el puc resoldre ni jo ja em dirà, ho dic perquè quan diu que no es
nota que això, els seus contactes, per cert la política jo no la faig amb contactes, la faig amb
molt d’esforç, amb molt de treball, l’he fet, ara hi he tornat desprès de gairebé quatre anys
que estava al retiro, si vol que li digui de forma col·loquial i amb un castellanisme, doncs hi
he tornat per fer-ho no pels contactes ni per la meva agenda que la puc mes o menys
complerta, sinó perquè em sembla que la política és una altra cosa, és dedicació, esforç, idees,
i treball col·lectiu, però ja que vostè ha dit que no es notava, o no s’ha notat mai a Flix, perquè
sembla que la cosa va per aquí, no s’ha notat a Flix, exactament, en fi, no entenem, no ho
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entenen, no entenem que jo, és que em sap molt de greu personalitzar però en fi, ja baixo al
seu nivell que no és molt alt, per cert avui, espero que en el futur ho sigui una mica més,
perquè estic segur ens oferiran tardes d’un nivell polític més alt, però diu no entenen perquè
amb la llarga experiència dins l’administració que al llarg de la seva vida política s’ha
relacionat amb molts nivells d’aquesta administració, pels que segurament tenia molts bons
contactes fins ara no hagi posat al servei del nostre poble, a mi no m’ha agradat mai fardar,
ni presumir de res, quan es va constituir aquest ajuntament jo vaig fer referència a un alcalde
que hi havia hagut a Flix que no li agradava posar plaques, i considero tan respectable als
que li agraden com als que no, als que en posen com als que no, perquè tantes raons n’hi ha
per una cosa com per l’altra, els que en posen fan be perquè la història també s’escriu a les
plaques, ja ho feien els romans, doncs ara s’ha de fer, però aquest alcalde no li agradava, i a
mi tampoc. Però a vostè li agradi o no quan miri el castell nou de Flix, allí hi ha la meva
penjada, es va arranjar amb la meva petita col·laboració, quan vostè vegi el meandre i com
s’està netejant, allí hi ha la meva penjada, quan vostè vagi una mica mes cap a la dreta i vegi
el centre d’empreses, i aquí entre el públic hi ha qui ho ha escrit en el seu blog, allí hi ha la
meva penjada, i quan vostè recordi la història, si la vol estudiar alguna vegada, de perquè no
s’ha fet el transvasament de l’Ebre, doncs també hi ha la meva petita penjada, hi consta en els
arxius del congrés de diputats, però en fi, d’això no es tracta, no volia parlar d’això però ja
que m’hi ha obligat doncs ho he de fer, diu com a militant d’un partit que assumeix el 155,
miri el meu partit que encara ho és, és veritat pago la quota al PSC, podrà defensar o no el
155, però aquí la ha pifiat perquè jo no el defenso ni l’he defensat mai, i si revisa el meu blog i
escrits als diaris de Tarragona, aquest diari al que avui s’ha fet referència aquí, el més, etc.,
veurà que m’he pronunciat en moltes ocasions en contra del 155, o sigui que aquí ho haurà
de rectificar sinó ho vol rectificar no ho rectifiqui però és així, en fi, em sembla bastant
agosarat que vostès vulguin marcar la política d’Esquerra Republicana a Flix, en fi, ja es
manifestarà l’alcalde d’Esquerra Republicana, perquè cada vegada, miri de veritat, i li dic
amb tota cordialitat, cada vegada que vostès, la CUP, que són els seus referents no?, perquè
sinó aquí resulta que hi ha referents de tot, vostès són de la CUP, tenen referents i defensen, i
porten els diputats de la CUP aquí, el dia de l’incendi en vaig veure alguna diputada il·lustre
diputada de la CUP, que per cert la vaig saludar amb molta cordialitat, doncs cada vegada
que vostès han intentat condicionar el Govern de Catalunya en el passat, en el passat ja fa
anys quan no es deien CUP, però tenien el mateix pensament polític, Catalunya ha anat molt
malament, molt malament, ens ha anat molt malament als catalans, per tant i li demano
també que revisi això de fer recomanacions als governs de Catalunya, ja es van carregar fa
pocs anys a un president de la generalitat, van dir no, aquest no, que sen vagi, i en van posar
un altre, va anar pitjor, no els haurien de haver fet cas a vostès, i avui ho tornen a fer aquí a
Flix, i em sembla que es tornen a equivocar, em sembla.
Per últim miri, això de voler dividir entre bons catalans i mals catalans, aquells que són
independentistes són els bons catalans, i els que no són independentistes són els mals
catalans, que no poden ni formar part d’un govern municipal a mi em sembla que això és la
perdició de Catalunya, de bons catalans n’hi ha a tot arreu, al menys jo ho he procurat ser
tota la vida, i he estat a nombroses institucions, associacions, entitats fent activisme, cultural,
social, polític, encara sóc soci d’òmnium cultural imaginis, fa quaranta anys em sembla ja
que ho soc, faig castells, sóc de l’òmnium, estic als moviments cantaires, dels orfeons, mai ho
he deixat de ser, vaig començar aquí a Flix precisament a l’auxili social quan tenia 4 anys
sap?. Totes aquestes coses si comencem a dividir a mi em sembla que anem malament, abans
m’he manifestat abstenint-me en una moció que hauria pogut aprovar perfectament perquè
ni estic en contra del 155, estic en contra de que estiguin a la presó els presos i les preses per
raons polítiques que estan a la presó, i per tant estic a favor de que surtin aquesta nit mateix,

www.flix.cat
ajuntament@flix.ca
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18
43750 FLIX

Codi Validació: 33Q29RR52QK25CLN96ZH9XZQ4 | Verificació: http://flix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 17

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

El Sr. Batlle, Sr. Francesc Barbero diu: “Si, gràcies senyor regidor. En resposta a la petició,
tant que petició per això està emmarcada dins dels precs.
Primer puntualitzar un parell de coses, exposo la meva exposició de motius que no va rebre
cap concreta per a participar en el govern municipal per part d’Esquerra, això no és exacte,
per no dir que és directament fals, vostè i jo vam participar d’una trobada acompanyats de la
senyora Pujol, de la senyora Bertran, del regidor sortint Albert Mani i del senyor Mateu,
present entre el públic, on se’ls va oferir de entrar en un govern, se’ls va emplaçar a seguir
amb les responsabilitats que el regidor sortint Albert Mani tenia al govern, i ara enquadrat
en la seva candidatura, se’ls va oferir qualsevol altra cosa que tinguessin haver disposar,
inclús es va posar sobre la taula si hi havia cap petició per part vostra que pogués inclús
provocar el vot favorable a la investidura de la meva persona i es va posar llibre obert i en
blanc davant de la taula de negociació per si tenia en haver, dir qualsevol cosa, acceptar
qualsevol responsabilitat, la resposta si que es exacta, va ser negativa i que passaven a la
oposició, textualment van dir passaven a la oposició com aquí reflexen, nomes pot passar a la
oposició qui està a govern, entenc que i així és que es declarin hereus de la candidatura que
estava a govern en l’anterior mandat, per tant precisem, és mentida que no revessin cap
proposta per participar del govern municipal, això és fora de tot dubte, mes endavant parlem
de formar coalició, aquí no hi ha cap coalició, aquí hi ha un govern on s’ha integrat el regidor
de Unitat per Flix, que és el nom, i que s’hi ha integrat en una petició oberta que es va fer a
tots els grups, que a mes és tradició d’Esquerra Republicana des de que té presencia a
l’ajuntament, des de el primer mandat que Esquerra Republicana de Catalunya te presencia a
l’Ajuntament de Flix s’ha ofert sempre, a tothom que ha volgut entrar al govern, crec a més
del que sigui un tarannà i els que ens creiem que treballar pel poble va mes enllà de frases
que queden bé en campanya doncs ho exercim quan no cal, perquè la generositat, el donar la
oportunitat a tothom qui vulgui de treballar pel govern, o de treballar pel poble des de el
govern s’ha de exercir quan no cal, clar és molt senzill fer pactes de govern quan un necessita
els vots per a tirar endavant pressupostos, per a tirar endavant el mandat, precisament des
de les majories absolutes que pren valor els oferiments de tothom qui vulgui entrar a govern,
i per sort o per desgracia des del 2003 fins avui, fins al darrer mandat, tots els mandats
municipals, potser no tots van començar en governs de concentració però tots hi van acabar,
tots els mandats del 2003 han tingut un govern de concentració en un moment o altre a Flix,
en aquest tarannà ens vam presentar a les eleccions, això ho vam explicar al nostre
programa electoral, això ho vam explicar en mítings, trobades a places, carrers i auditoris, i
seria absolutament faltar al que un exposa quan demana el vot, de faltar a la nostra paraula
un cop obtenint una majoria absoluta doncs no fer efectiva aquest oferiment, com li vam fer
a vostès, com li vam fer al grup de Junts, com li vam fer al grup de Unitat per Flix, per tant i
amb el benentes de que Flix continua tenint aquells problemes de fons que han motivat
aquests governs de concentració durant els últims anys, si cap agreujats per l’incendi que
hem patit aquest juny, crec que seria absolutament irresponsable per part nostra trencar
governs, faltar a la nostra paraula, i negar la possibilitat de treballar a qui vulgui des de el
govern per tots els flixancos i flixanques, per que al final la petició vostè la fa al grup
d’Esquerra, segurament si ho hagués de fer a Esquerra Republicana de Flix no ho adreça al
grup municipal segurament s’hauria de adreçar a un altre òrgan que no està en aquesta sala,
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i he anat a expressar la meva solidaritat a la presó davant de Carme Forcadell, no sé si em va
sentir però li vaig cantar i tot sap?. Per tant, dir aquí, aquests són del 155 són els mals
catalans que se’n vagin del govern, estan al seu dret, però cregui’m que fan un mal servei a
Flix i a Catalunya.
Gràcies alcalde.

AJUNTAMENT DE FLIX

El regidor, Sr. Josep Solé, demana la paraula i diu: “Gràcies senyor alcalde, el que passa és
que en aquests moments no sé si és el moment mes oportú, però de fet ja ho portava escrit i
preparat i com que ho portava escrit i preparat ho exposo. Són dos preguntes directament
adreçades a vostè.
El passat dimecres van tenir la visita de la consellera Teresa Jordà, lògicament consellera del
nostre govern i per això es va signar el llibre d’honor del nostre Ajuntament, el passat 16 de
juliol vam tenir la visita en aquest poble del senyor Miquel Iceta, el senyor Miquel Iceta ha
sigut diputat al congrés, diputat autonòmic, durant el mandat, perdo, mentre el senyor
Narcís Serra va ser ministre va tenir algun càrrec de responsabilitat, però tret d’això que jo
sapigui no ha exercit cap altre càrrec dins de l’administració pública catalana com per tenir
més rellevància, vull dir perquè si el senyor Iceta per dir-ho d’alguna manera com a diputat
al congrés ha pogut signar el llibre d’honor del nostre ajuntament en aquest ple tenim una
diputada electa com és la senyora Pujol que també hi podria signar, vostè mateix és diputat
provincial també hi podria signar, llavors les preguntes concretes són.
Una, com és o perquè el senyor Iceta va poder signar al llibre d’honor del nostre ajuntament.
I la segona, durant aquest mandat que comencem ara del qual vostè és el responsable, quins
requisits, quins suggeriments, que té que tindre, quins requisits demanarem o es podran
demanar, o tindrà que tindre la persona que se la deixi signar al nostre llibre d’honor.
Gràcies.”
El Sr. Batlle, Sr. Francesc Barbero pren la paraula i diu: “Molt bé, moltes gràcies.
Home, remuntant-nos a la història de qui ha signat alguna vegada al llarg dels temps el llibre
d’honor de l’Ajuntament de Flix, doncs hi trobarem des de el president de les penyes del Reial
Club Esportiu Espanyol, per posar un exemple, fins al primer secretari dels socialistes
catalans en època pretèrita, el senyor Pere Navarro, signant el mateix llibre d’honor al que
al·ludeix, entenc que la condició de president o portaveu del grup parlamentari socialista al
parlament de Catalunya del senyor Iceta, que és una mica més que un diputat provincial i fins
i tot que un diputat al congrés en quant president de un grup, desconec si hi ha primer
secretari també del partit socialista de Catalunya, és motiu suficient i més atenent que la
seva visita s’emmarcava dins d’un seguit de visites per l’incendi, de solidaritat, i jo si vol, ens
emplacem, crec que està sobradament explicada i justificada la seva signatura atenent als
precedents i atenent als càrrecs actuals, que agradin o no els presidents de grup
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aquesta sala no és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana, és un grup municipal que te el
recolzament d’Esquerra Republicana entre altres, perquè també té el recolzament de més
entitats, i d’independents, de gent que ve d’altres afiliacions polítiques, i que òbviament
atendrem a les promeses que fem, nosaltres complim en la paraula, durant la campanya vam
dir que oferiríem a tothom si teníem majoria o la responsabilitat de la alcaldia entrar a
treballar pel poble, això hem fet i això continuarem fent, entenc que no els agradin els
governs de concentració, la seva formació sempre els ha defugit, els va defugir aquell estiu
del 2017 quan se els va proposar d’entrar al govern de la Generalitat, aquest cap de setmana
mateix el secretari general adjunt d’Esquerra Republicana tornava a oferir a la formació de
referència que entres a un govern de concentració en resposta a les imminents sentències pels
presos i preses, i bé, jo crec que en moments doncs de dificultats els governs de concentració
prenen tota la importància i tot el sentit d’excepcionalitat que tenen, per tant em veig en la
obligació doncs de desestimar la seva petició i emplaçar doncs a que si realment vol
continuar fent oposició constructiva doncs que s’hi apunti i sigui constructiva de veritat.
Moltes gràcies
Hi ha alguna intervenció, alguna paraula més?”

AJUNTAMENT DE FLIX

parlamentari del parlament de Catalunya tampoc n’hi ha tants, n’hi ha sis o set, sis perquè la
CUP està al grup mixt, i per tant sobradament motivat en aquesta sola condició, obviant la
més política si es vol del partit, però també ens podem emplaçar quan vulgui, doncs vam
aprovar recentment un reglament de distincions i honors on no fèiem referència de la
signatura del llibre, o no aclaríem quins condicionants, quins requisits mínims s’han de exigir
per signar el llibre d’honor de l’Ajuntament de Flix, doncs l’emplaço si vol a que en una junta
de portaveus ex-profesa tractéssim el tema i acotéssim bé, entenent que molt restrictius
haurien de ser aquests condicionants per que no entres un president de grup del parlament
de Catalunya, però vaja, proposem-ho on cal que és en aquesta comissió que vetlla pel
recentment aprovat reglament de distincions i honors de l’Ajuntament de Flix, li agafo el prec
i ens emplacem a la tardor a treballar el tema i deixar-lo fixat per a evitar suspicàcies o
desmerèixer el llibre d’honor en un futur.”
El regidor, Sr. Josep Solé: “En cap moment hem intentat desmerèixer el llibre d’honor”.
El Sr. Batlle, Sr. Francesc Barbero: “No, no, ho entenc, vull dir que no se’ns coli cap signatura
en aquest sentit. Molt be, té alguna pregunta prec més?. La senyora Rosich havia expressat la
voluntat de un parell més.”

El Sr. Batlle, Sr. Francesc Barbero: “Moltes gràcies senyora Rosich. Prenem nota del seu prec, i
estudiarem si pertoca o no l’emissió d’aquest informe, en cas que sigui doncs al proper ple li
donarem contingut, i en cas que no, les explicacions perquè no l’emetem. Té un altre prec.”
La regidora, Sra. Carme Rosich: “Gràcies, una pregunta. Havent-nos assabentat per mitjans
no oficials de la presencia de menors no acompanyats a la nostra població, i sense perjudici
dels drets i obligacions dels mateixos, voldria preguntar quins són els criteris sota els quals
l’ajuntament es fa responsable d’aquestes persones, també ens agradaria conèixer el dia a
dia i la previsió de futur d’aquests menors donat que entren a formar part de la població de
Flix. Gràcies.”
La regidora, Sra. Norma Pujol demana la paraula i manifesta: “Gràcies senyor batlle. Bé, no
és un centre de menors, sinó que és un pis d’autonomia de joves migrats sols que tenen entre
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La regidora, Sra. Carme Rosich: “Si, una puntualització nomes respecte al que s’ha parlat
abans. No tinc res com a personal, no sóc política, tampoc intento ser-ho, vull dir no estaré
mai a la vostra alçada, i no m’ho prenguesse-ho com una cosa dolenta, senzillament és,
potser n’aprendré més però no arribaré mai a ser com sou vosaltres, i després també senyor
alcalde, pots dir que potser no ha sigut ajustat un tema o un altre, però no diguis que les
coses són mentida, perquè les coses no són mai mentida, cadascú les veu d’una manera o
d’una altra, pot ser que no sigui tot el correcte que es va parlar o tot el que d’allò, però
mentida no, bueno vaig al prec.
El passat 26 de juny de 2019 hi va haver un incendi de grans dimensions al nostre terme, i es
van portar a cap una sèrie d’accions per part de l’ajuntament que creiem que no van ser del
tot encertades, com ara les diferents comunicacions que es van fer respecte al lloc
d’allotjament o la sol·licitud d’aliments a la població per als allotjats al centre dels col·legis.
Per aquestes raons i d’altres, preguem es faci un informe detallat on s’hi especifiquin les
actuacions i s’analitzin les mateixes per tal d’identificar les mancances o millores en el cas
que es tornes a produir una situació com la que vam patir.
Gràcies”

AJUNTAMENT DE FLIX

El Batlle, Sr. Francesc Barbero: “Gràcies per les explicacions regidora, afegir que davant
l’emergència de país atenent a aquests joves que simplement busquen un futur millor, i
aprofito per dir-ho públicament, davant de la petició de col·laboració del Govern del país a
l’Ajuntament de Flix ens hi trobaran sempre, ens hi trobaran i estirem pel que convingui, i
donarem mostra una vegada més del poble obert, inclusiu i acollidor que hem sigut sempre,
per tant en aquest sentit si algú te objeccions o entenc que algun veí pugui estar amoïnat li
agrairíem que ens les expressi, que ens vingui a parlar, segur que explicant en el seu context i
la seva difusió, el cas se li esvairan, però com molt bé ha dit la regidora donar compte
exagerat d’una presencia absolutament normal seria el primer pas cap a una
estigmatització, que és precisament el que volem evitar.
Digui senyora Rosich.”
La regidora, Sra. Carme Rosich: “En cap cas es tracta de voler estigmatitzar ningú, ni voler
diferenciar ningú, senzillament és per que si hi ha dos persones que acompanyen a aquestes
nois, no sé si són tot nois o no ho són, vull dir no ho sé, tampoc sabia les edats d’aquests nois, i
simplement era per a saber això, a veure no es tracta de discriminar-los, senzillament era
saber quina perspectiva de futur tenen o en quines condicions han vingut aquí, si han de
estudiar, o si el que es fa és buscar a veure si poden trobar feina, no és perquè sigui de domini
públic ni res, senzillament és que, a veure si hi ha una junta de portaveus a l’Ajuntament,
doncs són coses que tampoc costaria res explicar-les en aquell moment, vale tu em dius que
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17 i 21 anys, aquests pisos d’autonomia es munten a diferents punts de Catalunya, perquè
com bé sabeu al nostre país, Catalunya, és un punt d’arribada de milers de joves migrats sols
que venen a Catalunya simplement a buscar-se un futur millor, un futur i un present digne
que al seu país no troben, i per tant aquí hi ha tota una estratègia d’acollida d’aquests joves
quan arriben al nostre país, per informar-vos també, quan arriben a Catalunya el primer on
van és a un centre d’emergència, després d’un centre d’emergència van a centres de menors
que estan distribuïts arreu del territori, a Terres de l’Ebre en tenim uns quants, i després
quan aquests joves ja tenen unes dinàmiques d’autonomia, d’independència, de ganes de fer
la seva vida en aquest territori, se’ls hi busca la solució per començar a anar de camí cap a la
seva pròpia autonomia i independència, i es fa en un pis d’autonomia.
En aquest cas, a Flix, després de rebre la proposta del departament de treball, afers socials i
famílies, ens van dir que era un poble d’unes dimensions adequades, d’uns 3500 habitants, i
que buscaven la col·laboració, simplement col·laboració, de l’Ajuntament de Flix en quant a
poder-los assessorar i acompanyar en aquesta arribada d’aquests joves al municipi, i que
això suposava un lloguer d’un pis a Flix, una contractació de dos persones del municipi que
farien les tasques d’acompanyament a aquests joves, persones formades en educació o treball
social, i que no té més importància en el punt de que no cal fer cap informació en quant a
eBando, ni xerrada, perquè quan ve un veí o una veïna nova en aquest poble, no ho expliquem
als demes no?, quan ve una família de Barcelona a instal·lar-se aquí no fem un eBando per
dir, ha vingut una família de quatre persones a viure a Flix, o ha vingut una família de
marroquins perquè venen a treballar a la fruita, no ho informem, no?, llavors el que fem és
tractar a aquests joves com a persones que venen a viure a Flix, que s’empadronen a Flix, i no
se li pressuposa res d’estrany, simplement que venen a buscar-se el seu present i el futur, per
tant la informació que havíem de donar la vam donar al grup de veïns de més a la vora per
evitar etiquetatges, per evitar suspicàcies, perquè tots sabem que a les noticies veiem algunes
acusacions i alguns actes que són verídics d’aquests joves, però els mateixos que hi pot haver
en un grup de joves de Flix de tota la vida, i per tant no li donem més importància, ni més
volada a aquesta informació perquè creiem que seria un tracte desigualitari.”

AJUNTAMENT DE FLIX

no, jo com que no ho se ho manifesto i ho pregunto, però no és en cap que es vulgui
discriminar a ningú, senzillament és a títol informatiu, i estic d’acord de que s’ha d’acollir a
qui convingui, tothom té dret a viure dignament, només era això. Gràcies.
La regidora, Sra. Norma Pujol: “Voldria fer una apreciació en aquesta línia, a la junta de
portaveus tampoc tractaríem el tema de si sis holandesos han vingut a Flix i s’han instal·lat a
una partida de Sebes, és el mateix, i per tant per evitar la estigmatització, l’etiquetatge i la
discriminació es porta en total naturalitat i normalitat, i l’únic que hem fet des de la
regidoria de infància, adolescència i joventut i afers socials és intentar que aquests joves
puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta del nostre municipi.”
La regidora, Sra. Carme Rosich: “No pots comparar persones que vinguin a viure adultes,
holandeses o d’on sigui, en d’altres persones que tenen dos cuidadores o dos assistents o dos
no sé com anomenar-les, tenen dos persones que estan a l’encàrrec d’ells no?, suposo que no
pots comparar-ho). Dono el tema per tancat.”
El Batlle, Sr. Francesc Barbero: “Li agrairia si, perquè evidentment crec que ja ha sigut un
flac favor portar aquest tema al ple pels joves, crec que només el que ens hi extenguessem
doncs, si vol més detalls doncs també l’emplaço a que s’assegui a xerrar amb la regidora que
li explicarà els detalls que vulgui saber com no pot ser d’altra manera.
Hi ha algun prec, alguna pregunta més per part dels regidors o assistents a la sala, no?
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: Francesc Barbero Escrivà, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari.
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