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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 9/2007 DE L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA
EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2007
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Forma de convocatòria:
Data de celebració:
Lloc de celebració:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
9/2007
Decret d’Alcaldia núm.: 171/2007, de 20 de setembre
25 de setembre de 2007.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
19:05 hores
19:50 hores

Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, que presideix
la sessió, dirigeix i modera el debats.
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Carolina Rofes Casas, 2n Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ramon Sabaté Arqué, 3r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ferran Albiac Viñolas, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Rita Maria Costa Puey, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Josep Mauri Hierro, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Jaume Josep Masip Llop, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Neus Guiu Cervelló, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Montserrat Canals i Aliaga, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Secretari General:
Sr. Arturo González Benet, Secretari General de l’Ajuntament en acumulació.
Altres assistents:
Sra. Dolors Corbella i Aguilar, Interventora de Fons accidental.
Sr. Josep Viñado i Pujol, Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament
de Flix núm.: 3/2007.
4. Aprovació definitiva de la desafectació del bé de domini públic: “Antic Escorxador
Municipal”.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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5. Aprovació inicial d’un expedient de permuta de dos parcel·les de sòl industrial de 2.188
m2 ubicades al Polígon Industrial de la Devesa.
6. Aprovació de l’adhesió al conveni marc signat entre el Ministerio de Administraciones
Públicas i el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
7. Nomenament dels integrants de la Comissió de Delimitació del Terme.
8. Aprovació del PAMEN del PENTA.
9. Aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació
urbana de Flix.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Informes diversos.
12. Torn obert de paraules
*****************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària núm.: 8/2007, de 31 de juliol
de 2007.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, (11 vots a favor), de conformitat amb l’establert en l’article 91.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de
novembre).
*****************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1. DECRETS DE PRESIDÈNCIA
Es dona compte i es sotmeten a ratificació els següents Decrets de Presidència adoptats
des de l’ultima sessió plenària ordinària
Decret
Data
Referència
147 03/08/2007 Fixació dia acta recepció obra: Centre d'empreses de Flix"
148 06/08/2007 Convocatòria Junta de Govern
149 07/08/2007 Decret autoritzación instal·lació atracció infantil
150 07/08/2007 Concessió llicència instal·lació xurreria.
151 07/08/2007 Acceptació subvenció
152 07/08/2007 Nomenament Josep Viñado com a funcionari de la Corporació
153 13/08/2007 Decret autorització instal·lació atracció Festes Majors
154 22/08/2007 Delegació funcions en el 1er. Tinent d'alcalde
155 24/08/2007 Arxiu d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística
156 28/08/2007 Convocatòria Mesa contractació procediment negociat neteja edificis municipals
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

28/08/2007
30/08/2007
31/08/2007
31/08/2007
03/09/2007
03/09/2007
03/09/2007
03/09/2007
03/09/2007
04/09/2007
13/09/2007
13/09/2007
19/09/2007
19/09/2007

Decret liquidació taxa Springflix
Decret pròrroga Ercros utilització abocador
Expedient per no ajustar-se a llicència PROMOCIONS DELTAGRUP, SL
Nomenament Dolors Corbella Secretària Accidental
Sol·licitud subvenció ICAEN (1). Mercat
Subvenció ICAEN (2). Proflix
Subvenció ICAEN (3). Centre Empreses+Laboratori
Subvenció ICAEN (4). Avinguda Catalunya.
Subvenció ICAEN (5). Mercat-motors
Convocatòria Junta de Govern
Decret inici expedient sancionador
Decret correcció errades Junta Govern 8/2007
Decret ordre execució edifici Ctra. Flix a Ascó.
Decret suspensió provisional obres C/La Barca, 12

Votació: Sotmesa a votacaió la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT de vots del nombre legal de membres de la Corporació, (11 vots a favor)

2.2. DELEGACIONS ALCALDIA
Es dona compte del Decret d’Alcaldia núm.: 154/2007, de 22 d’agost, pel qual es delega
l’exercici de les funcions d’Alcaldia, des del dia 22 d’agost fins el dia 3 de setembre.
2.3. NOMENAMENTS DE PERSONAL
Es dona compte del Decret d’Alcaldia núm.: 152/2007, de 7 d’agost de 2007, de
nomenament del Sr. Josep Viñado i Pujol, com a funcionari de carrera de la Corporació, per ocupar
la plaça de Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Flix. L’esmentat funcionari va prendre
possessió del seu càrrec amb data 21 d’agost de 2007.
*****************************
3- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 3/2007 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, DEL TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINÀRI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT, FINANCAT PER MAJORS INGRESSOS.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2007, es desprèn
la necessitat de procedir a l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del tipus: crèdit
extraordinari i suplement de crèdit.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del RD 500/90, de 20 d’abril.
3.- Base 8 i següents de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de
Flix per a l’any 2006.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2007 del Pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement e crèdit, finançat per majors
ingressos, el detall del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AJUNTAMENT DE FLIX NÚM.: 3/2007
Majors ingressos produïts
Concepte
Denominació
Import
420002
Fons especial Cooperació Estatal
85.193,76
420003
Liq. Definitiva Fons Estatal 2005
45.897,33
455002
Subvencions Generalitat Casal del Jove
13.400,00
460001
Subvencions Diputació, Educació Ambiental
20.180,31
461001
Subvencions Consell Comarcal, Camí de Vingalis
7.970,12
Totals....................................
172.641,52
Partides que es generen o suplementen
Partida
Denominació
Import
452.21206
Instal·lacions esportives
16.358,33
451.226000
Quotes SGAE
16.604,75
451.2260700 Cultura, festes i tradicions
2.544,00
531.466000
Aportació Assoc. Desenv. Rural Ribera E.
1.202,02
451.481000
Projecte Equal
3.005,00
432.48909
Sub. Projectes Darrenys i Coll Eixaus
6.000,00
451.600000
Casal del Jove
51.805,37
511.610001
Arranjament camí Vingalis i entorn ermita i zona pesca
12.326,75
451.611004
Resta remodelació plaça la Pau
4.383,60
121.620000
Resta obres Major-Girona-P.Major
3.799,04
441.623000
Reductors consum aigua
11.479,71
121.623001
Instal·lació calefacció rest. poliesportiu
3.404,92
121.625000
Compra mantells rest. Poliesportiu
6.586,35
222.626000
Instal·lació cameres seguretat
2.954,23
432.626001
Mòdul informàtic serveis tècnics
1.959,96
711.632001
Remodelació escorxador
5.877,64
513.633000
Arranjament barca
16.272,14
432.640000
Projectes i direccions
6.077,71
Totals.................................... 172.641,52
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

5

AJUNTAMENT DE FLIX

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DESAFECTACIÓ DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC:
ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament és propietari d’una finca urbana, situada al carrer Sant Roc núm.: 73,
de 451 m2 aproximadament.
2.- L’esmentada finca urbana ha estat destinada a Escorxador Municipal, que ha estat
gestionat directament per l’Ajuntament de Flix.
3.- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2007, va aprovar
inicialment, per unanimitat la desafectació de l’esmentat bé.
4.- L’esmentada desafectació es va sotmetre a informació públcia, per un termini de 20 dies,
mitjançant el Tauler d’Edictes de la Corporació, i edicte inserit en el BOPT núm.: 197, de 23 d’agost
e 2007.
5.- Transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat ni reclamacions ni
al·legacions contra la mateixa.
6.- Procedeix adoptar acord d’aprovació efinitiva de la desafectació.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 81 de la Llei 7/1987, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 204
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, estableixen que l’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens
locals requereix d’un expedient que acrediti la seva oportunitat i legalitat. L’apartat 5è de l’esmentat
article 204 estableix que la competència per l’alteració de la qualificació jurídica dels béns correspon
al Ple de la Corporació. Si la desafectació, és d’un bé de domini públic o comunal, es requereix el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
2.- L’article 20.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, estableix que abans de resoldre el Ple sobre la desafectació d’un bé de
domini públic, l’expedient s’ha de sotmetrà a informació pública, per un termini de 20 dies, tràmit que
s’ha efectuat sense que es formulin al·legacions.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Desafectar la finca urbana situada al carrer Sant Roc, núm.: 73, de 451 m2 de
superfície i que ha estat destinada a Escorxador Municipal, que figura inscrita en el Registre de la
Propietat de Gandesa, al tom 272, llibre 17, foli 237.
SEGON.- Disposar la pertinent modificació de l’Inventari de Béns, així com que es faci
constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé, que passa a ser
patrimonial.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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*****************************
5.- INICI D’UN EXPEDIENT DE PERMUTA DE DOS PARCEL·LES DE 2.188,58M2 DE
SÒL INDUSTRIAL UBICADES AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA DEVESA, UNA D’ELLES DE
PROPIETAT MUNICIPAL.

Abans de procedir a la lectura i votació de la proposta d’acord, l’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, intervé
per fer un repàs històric a l’adquisició de les dues parcel·les de sòl industrial, que avui en dia són de propietat
municipal, una de2.188,58 m2, i l’altra de 4.000 m2. L’Alcalde explica que ara es creu convenient canviar la
primera parcel·la, per una d’igual superfície, però situada al costat de la segona parcel·la, (que es on esta
ubicat el Centre d’Empreses), per tal de garantir la viabilitat de possibles ampliacions futures.
Finalitzada la intervenció del Sr. Alcalde, el Secretari procedeix a donar lectura a la proposta
d’acord, que diu:

Antecedents:
1.- Amb data 6 d’octubre de 2005, aquest Ajuntament va adquirir una parcel·la de sòl
industrial de 2.188,58 m2, ubicada al Polígon Industrial de la Devesa, Aquesta parcel·la figura
inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, Tom 716, Llibre 75, Foli, 193, Finca 5486, 1ª
inscripció.
2.- Posteriorment, amb data 23 de maig de 2006, aquest Ajuntament va adquirir una
parcel·la de sòl industrial de 4.000 m2, ubicada al Polígon Industrial de la Devesa, Aquesta parcel·la
figura inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, Tom 737, Llibre 77, Foli, 101, Finca 5534,
1ª inscripció.
3.- En la parcel·la a que es fa referència en l’antecedent segon s’ha instal·lat el Centre
d’Empreses i Centre Tecnològic de Flix.
4.- Aquest Ajuntament considera convenient incoar un expedient de permuta de la finca de
2.188,58 m2, de propietat municipal, i que s’ha detallat en l’antecedent primer d’aquest acord, per
una parcel·la d’igual superfície, al costat de la parcel·la de 4.000 m2, que ja és de propietat
municipal, pel fet que disposar dels 2.188,58 m2 al costat del Centre d’Empreses i Centre Tecnològic
de Flix, permet la possibilitat d’ampliar les esmentades instal·lacions al seu dia
Fonaments de Dret:
1.- La permuta és una forma d’adquisició i alienació simultània de béns, permesa tant a
l’article 210 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 com a l’article 47 del Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Incoar expedient per a la permuta entre la parcel·la de sòl industrial de 2.188,58
2
m de propietat municipal situat al Polígon Industrial de la Devesa i una parcel·la d’igual superfície
ubicada al costat de la parcel·la de 4.000 m2 a la que es fa referència en l’antecedent segon del
present acord.
SEGON.- Disposar que l’arquitecte municipal emeti taxació pericial de tots dos béns; el
secretari, certificació de la condició patrimonial del bé municipal i informe de la legislació aplicable, i
el Cap de Serveis de l’Ajuntament de Flix sobre la conveniència de la permuta.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE EL
MINISTERI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA.
Atès el Conveni marc signat entre el Ministerio de Administracions Públiques i el
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat
d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, que substitueix l’anterior Conveni signat l’any
1997 i que va finalitzar la seva vigència el 10 de juny de 2007. Aquest nou Conveni es va publicar al
DOGC núm. 4935 del dia 27 de juliol de 2007.
Atès que l’esmentat conveni preveu la possibilitat d’adhesió per als ens locals interessats.
Vist el contingut del Conveni, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni signat entre el Ministerio de Administraciones
Públicas i el Departament de la Presidència per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al
Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya que s’adjunta, junt amb els seus annexes, com a part
integrant d’aquest acord.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document d’adhesió al Conveni, així
com de la resta de documents i contractes que l’integren.
TERCER.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Atenció Ciutadana del
Departament de la Presidència.
Annex
Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de
Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial
de Catalunya
Barcelona, 5 de juliol de 2007
Reunits
La Sra. Consuelo Sánchez Naranjo, secretària general per a l'Administració Pública, en
representació de l'Administració General de l'Estat, autoritzada per a la signatura d'aquest Conveni,
per delegació de signatura del Ministre d'Administracions Públiques (O.M. de 4 de juliol de 2007), i
en virtut de les competències atribuïdes pel Reial decret 1320/2004 i per l'Acord del Consell de
Ministres de 15 de juliol de 2005,
El Sr. Isaías Táboas i Suárez, secretari general del Departament de la Presidència, en representació
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzat, per a la signatura d'aquest Conveni, per
Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de juny de 2007.
Exposen
1. El Govern d'Espanya té la voluntat, en coordinació amb els governs autonòmics i les entitats
locals i amb la col·laboració dels agents socials, de configurar una Xarxa d'Oficines Integrades en
les quals es prestin serveis integrats que donin resposta a la demanda de la ciutadania, i així
transcendir en aquesta prestació de les distribucions competencials entre administracions.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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2. Per això, el Consell de Ministres va aprovar, el 15 de juliol de 2005, un Acord per a la implantació
d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció a la ciutadania i va encarregar al ministre
d'Administracions Públiques, en l'exercici de les competències que li atorga el Reial Decret
1320/2004, de 28 de maig, pel que es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri
d'Administracions Públiques, la coordinació de les actuacions necessàries per a l'establiment
progressiu d'una xarxa d'espais comuns d'atenció a la ciutadania.
Aquestes actuacions es desenvoluparan en un doble àmbit: el de l'Administració General de l'Estat
mitjançant accions de coordinació entre els seus departaments i organismes i el de les
administracions autonòmiques i locals mitjançant convenis de col·laboració negociats i formalitzats
per a aquest efecte.
3. L'Administració de la Generalitat de Catalunya considera, com a objectiu prioritari, impulsar
polítiques de potenciació de l'administració electrònica amb la finalitat de millorar el nivell de servei i
la relació amb la ciutadania i les empreses i ofereix els serveis que aquests demanden de la forma
més adient i accessible.
Per tot això, s'ha considerat que la unificació dels recursos de les administracions i entitats signants
pot contribuir a la difusió de les noves tecnologies i, per tant, a l'extensió de les seves múltiples
aplicacions entre els diferents col·lectius de la ciutadania.
4. Aquest Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la
Generalitat de Catalunya està en línia amb aquesta finalitat i té com a primer objectiu l'elaboració
d'un model integrat d'atenció al ciutadà, en l'àmbit territorial de Catalunya, que marqui les línies
mestres que han de regir el posterior desenvolupament d'actuacions adreçades a la implantació
d'una xarxa d'espais comuns, d'atenció a la ciutadania, que permeti la prestació de serveis integrats
d'informació, orientació, atenció i tramitació.
5. Per a la definició del model integrat d'atenció al ciutadà, l'Administració de la Generalitat de
Catalunya aporta el coneixement i l'experiència adquirits en els anys de funcionament de la Xarxa
d'Oficines d'Atenció i Acció Ciutadana, les quals constitueixen una experiència pionera en l'àmbit de
les oficines integrades.
Per tot això, les parts acorden la signatura del present Conveni de col·laboració de conformitat amb
les següents:
Clàusules
Primera. Objecte del Conveni
1. Aquest Conveni té com objectiu acordar la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i
la Administració de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de les actuacions
necessàries per establir progressivament una xarxa d'espais comuns d'atenció a la ciutadania.
Aquesta Xarxa permetrà la prestació de serveis integrats d'informació, orientació, atenció i tramitació
sobre determinats aspectes de l'activitat administrativa i coordinarà, amb aquesta finalitat, l'exercici
de competències de les administracions intervinents, entenent com a tals les que signen aquest
Conveni i les entitats locals que s'hi adhereixin.
2. Per assolir l'objectiu esmentat en l'apartat anterior, les administracions intervinents es
comprometen, en l'exercici de les seves respectives competències i d'acord amb els objectius i
pressupostos aprovats pels seus respectius governs a:
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a) Articular mesures i instruments de col·laboració per a la implantació coordinada i normalitzada
d'una xarxa d'espais comuns d'atenció a la ciutadania, entenent per espais les vies o canals pels
quals la ciutadania pot accedir a les informacions i serveis públics (oficines d'atenció presencial,
atenció telefònica, pàgines d'Internet i d'altres).
b) Establir un marc general d'obligacions per permetre, de conformitat amb el que disposa l'article
38.4.b) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, que els ciutadans puguin presentar, en els registres de les entitats locals de
l'àmbit territorial de la corresponent comunitat autònoma, que s'adhereixin voluntàriament al
Conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que vagin adreçades als òrgans i entitats de dret
públic de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
c) Analitzar els canals de difusió de la informació i desenvolupar mecanismes per intercanviar,
compartir i integrar mitjans i instruments d'informació al ciutadà; i en concret, per a l'agregació i
sindicació, quan sigui possible, de determinats continguts de les pàgines d'Internet, responsabilitat
de les administracions intervinents.
d) Analitzar i configurar progressivament la prestació conjunta de serveis de gestió mitjançant la
simplificació i integració dels tràmits i procediments administratius en els quals participin les
administracions intervinents, i la compatibilitat i interoperabilitat dels sistemes d'informació que els
donin suport.
3. Amb el mutu acord previ de les parts que signen aquest Conveni, es podrà negociar i, si escau,
formalitzar amb corporacions de dret públic amb finalitats coincidents amb els objectius d'aquest
Conveni, els instruments jurídics apropiats per regular la seva participació en les accions derivades
d'aquest Conveni.
Segona. Les oficines integrades
1. La col·laboració entre les administracions signants i adherides, pel que fa a la prestació de
serveis per mitjà presencial, s'articularà a partir d'Oficines Integrades. Les Oficines Integrades
d'atenció al ciutadà es classificaran, en funció de les seves capacitats i del nivell de serveis que
prestin, en les següents categories:
a) Oficines de contacte: prestació de serveis de nivell primari consistents en recepció, registre i
remissió de comunicacions del ciutadà.
b) Oficines d'informació: a més dels serveis esmentats per a les Oficines de Contacte,
desenvolupament de serveis de nivell intermedi consistents en l'atenció i orientació personalitzada
als ciutadans sobre els serveis públics i informacions més rellevants de les administracions
intervinents.
c) Oficines de gestió: a més dels propis de les dues categories anteriors, assumeixen un nivell
avançat definit per la prestació de serveis integrals de gestió que comprenguin la tramitació conjunta
de procediments i tràmits de competència de les diferents administracions intervinents.
2. Les Oficines s'ubicaran en les infraestructures públiques de les administracions intervinents i
respectaran les adscripcions orgànica i funcional existents, així como la identificació institucional,
que coexistirà, si escau, amb el símbol que es determini pels signants d'aquest Conveni, per
identificar la pertinença a la Xarxa d'Oficines Integrades en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de
Catalunya.
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3. La Comissió de Seguiment prevista a la clàusula setena determinarà, amb la proposta prèvia de
les administracions intervinents, les oficines de titularitat de cadascuna d'aquestes administracions
que s'integrin a la xarxa i el nivell de serveis que podran prestar de conformitat amb el que disposa
aquest Conveni.
Tercera. Oficines de contacte
1. Les oficines de contacte de la Xarxa d'Oficines Integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya són les oficines de registre de les administracions
intervinents en les quals, d'acord amb el que exstableixen les lletres b) i c) del article 38.4 de la Llei
30/1992, els ciutadans podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a qualsevol
d'aquestes administracions.
2. L'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya elaboraran
conjuntament els criteris que s'han d'aplicar en les oficines de contacte pel que fa a l'expedició de
rebuts de presentació, còpies segellades i còpies compulsades. Aquests criteris s'hauran d'aplicar
de manera uniforme a les oficines de titularitat de les administracions signants, així como en les de
titularitat de les entitats locals que s'adhereixin a aquest Conveni Marc.
3. L'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya es
comprometen a emprendre actuacions encaminades a:
a) La implantació coordinada de tecnologies, sistemes i aplicacions que garanteixin la compatibilitat
informàtica i la coordinació de les seves respectives oficines de registre i, per això, s'hauran de
comunicar mútuament les mesures que s'adoptin i assegurar la compatibilitat i la transmissió
telemàtica dels assentaments de conformitat amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b) La possibilitat que els ciutadans puguin accedir als serveis electrònics de les administracions
intervinents a través dels mitjans i de l'assistència que es posin a la seva disposició en les oficines
de contacte.
c) El desenvolupament, en els seus àmbits respectius i, en la mesura en què sigui possible, de les
accions que permetin la transmissió telemàtica, no tan sols dels assentaments registrals, sinó de les
sol·licituds, escrits, comunicacions i documents dipositats en qualsevol de les seves oficines de
registre.
4. Les entitats locals que s'adhereixin al present Conveni Marc es comprometen a:
a) Configurar les oficines de registre com a oficines de contacte i admetre la presentació en
aquestes, de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçats als òrgans de l'Administració
General de l'Estat i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o a les entitats de dret públic
vinculades o dependents, amb independència de la seva localització territorial.
b) Deixar constància en les seves oficines de registre de l'entrada de les esmentades sol·licituds,
escrits i comunicacions, amb indicació en l'assentament registral de: número, tipus de document,
data d'entrada, data i hora de presentació, interessat o òrgan administratiu remitent, persona o
òrgan administratiu destinatari, així com una referència al contingut de l'escrit o comunicació que es
registra.
c) Trametre immediatament els documents, un cop registrats i en tot cas, dins dels tres dies
següents a la seva recepció, directament als òrgans o entitats destinataris. Aquesta tramesa es
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
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realitzarà amb els mitjans més apropiats perquè siguin rebuts al més aviat possible, amb especial ús
dels mitjans informàtics, electrònics i telemàtics en els supòsits en què sigui possible.
Quarta. Oficines d'informació
1. Les oficines d'informació de la Xarxa d'Oficines Integrades d'atenció al ciutadà, en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya són les oficines públiques de titularitat de les
administracions intervinents que, a més de les funcions esmentades en la clàusula anterior per a les
Oficines de Contacte i dels serveis que presten a raó de les seves competències i d'acord amb el
model integrat d'atenció al ciutadà definit prèviament; facilitaran als ciutadans informació, orientació i
assessorament personalitzats sobre una oferta normalitzada que comprendrà els principals serveis
públics de les administracions intervinents.
2. Correspon a la Comissió de Seguiment prevista en la clàusula setena aprovar i revisar
periòdicament l'oferta normalitzada a què fa referència la clàusula anterior.
3. Les administracions intervinents, d'acord amb el model integrat d'atenció al ciutadà, es
comprometen a intercanviar els instruments d'informació i assessorament, així com a adoptar les
mesures funcionals o tècniques que facilitin la agregació o integració dels esmentats instruments en
sistemes que facilitin i impulsin els serveis que han de prestar les oficines a les quals fa referència
aquesta clàusula.
Cinquena. Oficines de gestió
1. Les oficines de gestió de la Xarxa d'Oficines Integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya prestaran, a més dels serveis propis de les oficines de
contacte i d'informació, serveis conjunts de tramitació corresponents a procediments i tràmits de la
competència de les administracions intervinents, d'acord amb el model integrat d'atenció al ciutadà.
2. Amb aquest objectiu, les administracions intervinents es comprometen a determinar a través de la
Comissió de Seguiment els tràmits i procediments susceptibles de ser objecte de prestació de
serveis de tramitació per les oficines a les quals es refereix aquesta clàusula. Aquesta determinació
afectarà progressivament procediments de tramitació compartida i a aquells altres, responsabilitat
de cada Administració, entre els quals hi hagi una connexió material.
3. Les administracions intervinents es comprometen a adoptar les mesures organitzatives,
funcionals i tècniques precises per possibilitar sistemes i processos conjunts que permetin la gestió
a les oficines a les quals es refereix aquesta clàusula.
Sisena. Col·laboració en d'altres mitjans
1. Les parts signants d'aquest Conveni es comprometen a estudiar i adoptar mesures de
col·laboració per procurar la cooperació entre els serveis d'atenció d'ambdues administracions a
través d'Internet. Especialment, fixaran processos d'agregació i sindicació de continguts que afectin
les respectives pàgines web principals (http://www.gencat.cat, http://www.ciudadano.es).
2. De la mateixa manera, analitzaran i proposaran mesures de col·laboració entre els serveis
telefònics d'atenció al ciutadà responsabilitat d'ambdues administracions.
3. Les actuacions derivades d'aquesta clàusula s'adoptaran sempre amb les orientacions d'extensió
a la resta d'administracions intervinents i normalització dels nivells i estàndards d'atenció fixats al
model integrat d'atenció al ciutadà.
Setena. Comissió de Seguiment
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Es crea una Comissió de Seguiment i avaluació del Conveni que se regula pel que disposa el capítol
II del títol II de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
La Comissió de Seguiment està copresidida pel director general de Modernització Administrativa del
Ministeri d'Administracions Públiques i per la directora general d'Atenció Ciutadana del Departament
de la Presidència de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i integrada per tres
representants designats pel Ministeri, tres designats per la Comunitat i tres designats per les entitats
locals que s'adhereixin. Aquests membres actuaran en representació de la totalitat de les entitats
locals adherides al Conveni quan aquestes superin el nombre de tres i la designació serà rotatòria
per períodes de sis mesos per ordre d'adhesions. En tot cas, s'haurà de garantir a través del
sistema de rotació la presència d'almenys una entitat local que presti els serveis corresponents a les
oficines previstes en la clàusula cinquena.
Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya. Aquesta comissió mixta es reunirà amb la periodicitat que determini la Comissió i com
a mínim, dues vegades a l'any. De les reunions s'elaborarà la corresponent acta.
La Comissió té les següents funcions:
a) La proposta d'adopció de les mesures que es considerin adequades per al millor
desenvolupament i compliment dels compromisos i obligacions establerts al Conveni i per a una
adequada coordinació entre les institucions participants.
b) L'elaboració d'un informe anual de seguiment i avaluació del Conveni.
c) L'avaluació de les sol·licituds d'adhesió al Conveni Marc efectuades per les entitats locals.
d) L'acceptació o denegació de les sol·licituds a les quals es refereix l'apartat anterior i, en el seu
cas, la ratificació de l'adhesió corresponent.
e) La determinació, amb la proposta prèvia de les administracions intervinents, de les oficines de
titularitat que s'integren a la Xarxa i el nivell de serveis que podran prestar d'acord amb el que
disposin les clàusules segona, tercera, quarta i cinquena.
f) La fixació i revisió de l'oferta normalitzada de serveis de les oficines d'informació a les quals es
refereix la clàusula quarta, així com la determinació dels servei que han de prestar les oficines de
gestió d'acord amb la clàusula cinquena.
g) La resolució amb caràcter executiu de les qüestions d'interpretació i aplicació del Conveni
plantejades per les entitats adherides.
h) L'examen i resolució dels problemes d'interpretació i compliment del Conveni que sorgeixin. La
funció atribuïda a la Comissió a l'apartat d) anterior podrà ser assumida, per mutu acord i en
qualsevol moment per les autoritats que subscriguin aquest Conveni, sempre que compleixin les
normes per a l'adopció dels acords previstos.
Vuitena. Finançament
Aquest Conveni no contempla l'existència de despeses que requereixin l'establiment d'un sistema
de finançament, ja que la prestació d'aquests serveis no implica increment dels programes ordinaris
de despesa i inversió de cada Administració. Així doncs, cada Administració intervinent assumirà
amb els mitjans propis les accions a emprendre en compliment d'aquest Conveni. Qualsevol
necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte d'acord i
formalització en un nou Conveni específic.
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Novena. Vigència del Conveni
Aquest Conveni es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
El període de vigència del Conveni començarà l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2014, i es podrà prorrogar de
manera expressa per un període igual al de la vigència, llevat denúncia dels intervinents abans que
en finalitzi la vigència.
La vigència del Conveni es podrà extingir per mutu acord de les parts signants d'aquest Conveni.
Així mateix, es podrà extingir la vigència si hi ha una denúncia del Conveni, amb l'audiència prèvia
de la Comissió de Seguiment i comunicació a les altres parts signants, per aquella part que
consideri vulnerat l'esperit del Conveni o que s'hagi incomplert alguna de les clàusules.
La denúncia s'ha de fer per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què es
pretengui que tingui eficàcia. En tot cas, llevat pacte exprés, les parts es comprometen a realitzar les
actuacions necessàries adreçades a la finalització de les accions ja iniciades.
Desena. Vigència i extinció de les adhesions
Les obligacions assumides entre les administracions intervinents i les entitats locals que s'adhereixin
al Conveni Marc s'entendran vigents des de la publicació de l'adhesió al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya fins a l'extinció del Conveni Marc pel transcurs del termini o per la
concurrència de les circumstàncies previstes en la clàusula anterior.
En tot cas, l'adhesió de les entitats locals quedarà sense efecte per denúncia expressa realitzada
amb una antelació mínima de tres mesos a la data d'extinció per mutu acord entre aquestes entitats,
corporacions i les administracions intervinents o per decisió unilateral d'alguna d'elles quan es
produeixi un incompliment greu de les obligacions assumides per alguna de les parts. Tot i això,
l'extinció de les obligacions derivades de l'adhesió de l'entitat local o corporació de dret públic, no
afectarà la vigència del Conveni Marc.
Onzena. Convenis anteriors
Els convenis i instruments de col·laboració formalitzats a l'empara dels acords del Consell de
Ministres de 23 de febrer de 1996, per a la formalització amb les entitats que integren l'Administració
local dels convenis previstos a l'article 38.4.b) de la Llei 30/1992, i de 14 d'abril de 1997, per a la
progressiva implantació d'un sistema intercomunicat de registres entre l'Administració General de
l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l'Administració
local, seguiran vigents fins a la seva extinció.
Dotzena. Procediment per a l'adhesió
Les entitats locals interessades hauran de trametre a la Direcció General d'Atenció Ciutadana del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud d'adhesió que figura
com a annex a aquest Conveni Marc i juntament amb els següents documents:
a) La certificació de l'acord de l'òrgan corresponent de l'entitat local o corporació de dret públic pel
qual s'adopta la decisió de sol·licitar l'adhesió al Conveni Marc.
b) El qüestionari que se'ls facilitarà, amb l'objectiu d'aportar la informació necessària per comprovar
que l'entitat local corresponent disposa dels mitjans i de la capacitat de gestió necessària per
assumir les obligacions derivades del Conveni.
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La Comissió de Seguiment, prevista en la clàusula setena, acceptarà o denegarà les sol·licituds en
el termini de quinze dies. En el primer cas, s'instarà a l'entitat local que procedeixi a la publicació de
l'adhesió al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tretzena. Jurisdicció competent
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i la interpretació i desenvolupament es regeix per
l'ordenament juridicoadministratiu. Les qüestions litigioses que es poguessin derivar de la signatura i
execució del Conveni correspondran a la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de les
facultats d'interpretació i aplicació del Conveni atribuïdes en la clàusula setena a la Comissió de
Seguiment.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
7.- NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ TERME
MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament té en tramitació expedients de delimitació del terme municipal amb
els municipis de la Palma d’Ebre, Bovera, la Granadella i Bellaguarda.
2.- Amb data 14 de juny es van constituir les noves corporacions locals, per la qual cosa cal
procedir a la modificació de la composició dels membres de la Comissió a que fa referència l’article
33.1 del Decret 140/1998
Fonaments de Dret.
1.- Articles 32 a 40 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
demarcació territorial i població dels ens locals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord,
PRIMER.- Nomenar com a nous membres de la comissió municipal a que fa referència
l’article 33.1 del Decret 140/1998, el senyor Joan Josep Mauri i Hierro en substitució del senyor
Candido Llop Masip i el senyor Joan Manel Treig i Sánchez, en substitució del senyor Francesc
Barbero i Escrivà.
SEGON.- La comissió municipal queda composada com segueix:
a. Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Batlle-President.
b. Sr. Joan Josep Mauri i Hierro, Regidor.
a. Sr. Joan Manel Treig i Sánchez, Regidor.
b. Sr. Diego Ramírez i Macias, Tècnic Municipal
c. Sr. Arturo González i Benet, Secretari General.
TERCER.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre, Bovera, la Granadella
i Bellaguarda.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
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*****************************
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN
EMERGÈNCIA NUCLEAR EN ZONA 1 DEL MUNICIPI DE FLIX
Atesa l’actualització del Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear en Zona 1 del
municipi de Flix, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord,
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear en Zona 1 del
municipi de Flix, que figura com annex al present acord.
SEGON.- Traslladar aquest acord i l’actualització aprovada als organismes competents de
l’Administració de l’Estat.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
9.- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA PROMOGUDA PER LA MERCANTIL “VENTONELLA 2006, SL”.
Abans de procedir a la lectura i votació de la proposta d’acord, el Regidor d’Obres i Urbanisme, Sr.
Jaume Masip fa una breu explicació del contingut de la modificació puntual que es planteja i els objectius de
la mateixa.
Finalitzada la intervenció del Sr. Regidor, el Secretari procedeix a donar lectura a la proposta
d’acord, que diu:

Antecedents
1.- L’any 1994 es va aprovar la Revisió del Pla General de Flix.
2.- Des de la seva aprovació, s’han tramitat i aprovat diverses modificacions puntuals per
resoldre temes no contemplats al planejament vigent o noves necessitats.
3.- El Text Refós del Pla general d’Ordenació urbana de Flix, es va publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.: 4429, de 19 de juliol de 2005.
4.- Amb data 26 de juliol de 2007, la mercantil, VENTONELLA 2006, SL, presenta un
projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana de Flix.
5.- Les propostes de modificacions es recullen en un text normatiu, composat per 30
articles.
6.- Amb data 26 de juliol de 2007, els Serveis Tècnics Municipals emeten el següent
informe:
“ESCRIT 2038 DE 26/7/2007
VENTONELLA 2006 SL
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE FLIX I DEL PLA ESPECIAL P3 EN
L’AMBIT DEL POLIGON P31
La proposta es centra en una finca de propietat privada i en la vialitat existent de titularitat
pública.
L’àmbit de la modificació afecta a una extensió total de 9188 m2.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

16

AJUNTAMENT DE FLIX

L’actuació contempla un augment de la baixa densitat actual fins a un màxim de 22
habitatges, així com de la edificabilitat fins a un sostre màxim de 2971 m2.
Es contempla una parcel·la destinada a espais lliures d’una superfície de 950 m2.
La promoció assumirà les despeses de la urbanització dels vials i espais lliures així com la
cessió del 10 % de l’aprofitament.
Atesa la baixa densitat i la tipologia d’habitatge es proposa no fer reserva de sostre per
habitatges protegits.
En quan a la previsió de la xarxa de serveis no es adequada la de clavegueram atès que no
es possible connectar al punt previst en el projecte.
No obstant el document té la suficient concreció per procedir a la seva aprovació inicial a
efectes de tràmit, condicionant de moment la modificació de la xarxa de clavegueram en el
document que es presenti per l’aprovació provisional.
Posteriorment s’ha de obrir un termini d’informació pública de un mes.
També caldrà sol·licitar informe als següents organismes:
Departament de Cultura
Departament de Medi Ambient i Habitatge
ACA
Caldrà notificar l’acord d’aprovació inicial als municipis veïns.
Flix, 27 de juliol de 200. Antoni Masalias. Arquitecte”
Fonaments de dret:
1.- L’article 92 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Urbanisme (en endavant abreujada TRLU) estableix que el planejament urbanístic, atès que
és una disposició administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de
suspensió, modificació i revisió.
2.- L’article 94 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
3.- L’article 83 TRLU regula el procediment de tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal, l’aprovació inicial i provisional dels qual pertoquen a l’Ajuntament corresponent. Un cop
se n’ha acordat l’aprovació inicial s’han de posar a informació pública, per un termini d’un mes.
Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.
4.- L’apartat 4 de l’article 83 TRLU ha estat desenvolupat per l’article 23 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RPLU), que
estableix que la informació pública s’ha de realitzar mitjançant edicte que s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit
municipal.
5.- L’apartat 7 de l’article 83 TRLU, estableix que simultàniament al tràmit d’informació
pública, s’ha de concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el del
municipi que es objecte del pla.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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6.- L’article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
modificada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, disposa a la lletra c, que correspon al Ple la competència per a l’aprovació inicial del
planejament general; i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i de la resta
d’instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística. En el mateix sentit ho estableix
l’article 53.1, lletra s, del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (abreujat TRLMRLC).
7.- Així mateix, l’article 47.2, lletra ll, de la citada llei 7/1985, de 2 d’abril, segons la redacció
introduïda per la també citada llei 57/2003, de 16 de desembre, requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords que
correspongui adoptar en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la
legislació urbanística.
8.- La tramitació d’aquest expedient està subjecte al pagament de la taxa regulada en
l’Ordenança Fiscal núm.: 6.14, reguladora de la taxa per tramitació de documents, autoritzacions
administratives i llicències, concretament de l’epígraf 3.10. de la mateixa, que estableix una quota
tributària de 600 euros pels expedients de modificacions puntuals del planejament.
En conseqüència, i atesos els anteriors antecedents i fonaments de Dret, es proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificacions puntuals del Pla General
d’Ordenació Urbana, d’iniciativa privada, promogut per la mercantil VENTONELLA 2006, SL,
consistent en l’augment de la edificabilitat i el nombre d’habitatges permesos al polígon P3.1 de la
urbanització de la Ventonella, si bé condicionat a l’aportació per part del promotor de la modificació
de la xarxa de clavegueram en el document que presenti per a l’aprovació provisional.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació
dels corresponents edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa periòdica. El
termini d’informació pública es comptarà a partir de l’endemà de la darrera publicació obligatòria.
TERCER.- Simultàniament al tràmit anterior, es donarà audiència als municipis veins, i es
sol.licitaran els següents informes sectorials,
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Departament de Medi Ambient i Habitatge.
- Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
- Agència Catalana de l’Aigua
QUART.- Aprovar la següent liquidació tributària
Taxa per tramitació de l’expedient: 600.- euros
CINQUÈ.- Notificar el present acord a tots els interessats que figuren en l’expedient.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes
diversos i, de Precs i Preguntes, el President, de conformitat amb l’establert en els articles 103.3 del
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, proposa l’ampliació de l’ordre
del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament e Flix i l’empresa FLIX,
GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL,
d’encàrrec de gestió del Centre d’Empreses de Flix.
El Ple, aprova per UNANIMITAT de vots del nombre legal de membres de la
Corporació, 11 vots a favor, i, per tant, amb el quòrum d’adopció d’acords a què fan
referència els articles esmentats anteriorment, l’apreciació de la urgència, i l’ampliació de
l’ordre del dia preestablert.
*****************************
10.1. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I L’EMPRESA FLIX,
GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL, D’ENCÀRREC DE
GESTIÓ DEL CENTRE D’EMPRESES DE FLIX.
Abans de procedir a la lectura i votació de la proposta d’acord, l’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, intervé
per manifestar que el Centre d’Empreses és una realitat, la seva construcció ja s’ha acabat, i això ha suposat
un gran esforç per l’Ajuntament. Pensa que aquest Centre ha ser el motor de desenvolupament econòmic del
poble, alhora que ha de servir per a la creació de llocs de treball. Fa un repàs, també a tot el procés
administratiu de creació de l’empresa, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SOCIETAT
ANÒNIMA MUNICIPAL, que serà una empresa amb pressupost i personal diferent de l’Ajuntament, i que
s’encarregarà de gestionar el Centre d’Empreses de Flix, de manera autònoma. Per acabar, espera que
d’aquí a pocs mesos el Centre ja estigui en funcionament.
Finalitzada la intervenció del Sr. Alcalde, el Secretari procedeix a donar lectura a la proposta
d’acord, que diu:

Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament és propietari d’una una parcel·la de 4.000m2, al Polígon Industrial
“La Devesa”. Aquesta finca figura inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, Tom 737, llibre
77, Foli 101, 1a inscripció.
2.- En l’esmentada parcel·la, l’Ajuntament de Flix ha construït un Centre d’Empreses,
segons projecte tècnic redactat per l’Enginyer Antoni Gironès i Fargas composat de les següents
edificacions:
- Un edifici de 826 m2 dividit en sis naus.
- Un edifici principal i singular de 1.180 m2 construïts de dues plantes de 1.025 m2 de
superfície útil, a la planta baixa amb recepció, espais comuns, sala d'actes i centre
tecnològic, i a la superior amb 12 despatxos de 25 i 35 metres
3.- D’altra banda, l’Ajuntament de Flix, previs els tràmits legals i reglamentaris pertinents, va
decidir constituir una societat anònima de nacionalitat espanyola, que es denomina, “FLIX GESTIÓ
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, SA”. Aquest acord de constitució de l’esmentada societat,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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fou adoptat amb caràcter definitiu, pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de
2006, essent publicats els estatuts de la mateixa en el BOPT núm.: 93, de 26 d’abril de 2006 i en el
DOGC núm.: 4622, de 27 d’abril de 2006.
4.- Amb data 22 de juny de 2006, es va constituir formalment, davant el Sr. José-Pablo
Iracheta Undangoita, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, l’esmentada societat, “FLIX GESTIÓ
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, SA”. L’esmentada escriptura fou inscrita en el Registre
Mercantil de Tarragona, al Tom 2285, foli 66, full T-35754.
5.- Els Estatuts de l’empresa “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, SA”,
estableixen en el seu article 2n, que regula l’objecte de la societat esmenta el següent:
a) Promoure estudis i anàlisis de la situació econòmica orientats a una més eficaç
mobilització de recursos i promoció de l’ocupació.
b) Participació en projectes empresarials, potenciant la modernització de l’estructura
productiva i la formulació de propostes per a la creació de noves activitats industrials,
tant publiques com privades.
c) Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com privat,
encaminades al foment de l’activitat econòmica i a l’estímul d’inversions generadores
d’ocupació.
d) Creació i gestió de centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment les
de nova creació.
e) Habilitació de locals per a la ubicació física d’empreses tant industrials com de serveis.
f) Subministrament de serveis generals i logístics a les empreses, tant a les instal·lacions
en els centres de suport com a les de la resta de la ciutat.
g) Donar serveis d’assessorament en els diferents àmbits empresarials, en especial, pel
que fa referència a la creació i posta en marxa de noves empreses.
h) La realització d’estudis generals sobre tots els sectors d’actuació, com també facilitar
els resultats i les conclusions a les persones físiques i jurídiques interessades.
i) Realitzar activitats de formació i col·laboració amb el món educatiu (CEIP, IES,
Universitat, ...)
j) Donar suport a la col·laboració entre la indústria o les institucions.
k) Gestionar les rendes que s’obtinguin per l’explotació dels equipaments i serveis públics
quina gestió si siguin encarregats.
l) Promoció i gestió de plans d’ocupació, cases d’oficis i escoles-taller al municipi.
m) L’execució d’instruments de planejament urbanístic, com administració actuant, en els
casos que ho acordi expressament la Corporació, i també actuar com a empresa
urbanitzadora o concessionària de la gestió urbanística integrada, de conformitat amb la
el text refós de la Llei d’Urbanisme.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 249.2 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, i l’article 188.2.d) del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que els serveis
públics locals poden gestionar-se directament, mitjançant societat mercantil amb capital social
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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íntegrament públic, com es el cas de la societat, “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES,
SAM, SA”.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la egüent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i l’empresa FLIX
GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL, d’encàrrec de la
gestió del Centre d’Empreses de Flix, que figura com annex al present acord.
SEGON.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de
l’esmentat conveni.
TERCER.- Traslladar aquest acord a FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES,
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL, als efectes oportuns.
Annex
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I L’EMPRESA FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CENTRE
D’EMPRESES DE FLIX.
A la vila de Flix, a ....................................
INTERVENEN
D’una banda, l’Ajuntament de Flix, i en el seu nom i representació, l’Il.lm. Sr. Pere Muñoz i
Hernández, Alcalde-President de la Corporació, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies
personals per actuar en raó del seu càrrec
D’altra, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SOCIETAT ANÒNIMA
MUNICIPAL, domiciliada a Flix, al carrer Major, 16-18, amb NIF: A43832617, i en el seu nom i
representació, el Sr. Oscar Bosch i Pujol, Conseller Delegat de l’esmentada empresa, i de qui
s’omet el detall de les seves circumstàncies personals per actuar en raó del seu càrrec.
ACTUEN
L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix actua especialment facultat per aquest acte, per
acord de Ple de la Corporació adoptat en sessió de .................................., certificació del qual
s’adjunta al present conveni.
El Sr. Oscar Bosch i Pujol, actua especialment facultat per aquest acte, per acord del
Conserll d’Administració de l’esmentada empresa, segons s’acredita mitjançant escriptura de poder
formalitzada davant el Notari de l’Ilustre Col·legi de Catalunya, Sr.
, amb data .................,
còpia compulsada de la qual s’adjunta al present conveni.
Intervé en la seva qualitat de fedatari públic el Secretari General de l’Ajuntament de Flix, Sr.
Arturo González i Benet, el qual, i donant compliment a l’establert en l’article 2.h) del RD 1174/87,
de 18 de setembre, autoritza el present document.
Els compareixents, es reconeixent mútuament plena capacitat per aquest acte, i pel present
MANIFESTEN
I. L’article 128.2 de la Constitució Espanyola assenyala expressament que “es reconeix la
iniciativa pública en l’activitat econòmica".
II. La creació d’empreses publiques per a fins empresarials és legalment possible, si be,
està subjecte a la doble condició de que l’activitat empresarial que es vagi a desenvolupar a
l’empresa pública sigui una activitat d’indubtable interès públic apreciable i apreciat en el moment de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

21

AJUNTAMENT DE FLIX

la seva constitució i que en l’exercici de l’activitat econòmica empresarial de que es tracti l’empresa
pública es sotmeti, sense cap tipus d’excepció ni privilegi directe ni indirecte, a les mateixes regles
de lliure competència que regeixen en el mercat.
III. Els Ajuntaments són des de fa anys una de les administracions més actives en matèria
de promoció econòmica i de creació de llocs de treball. L’Ajuntament de Flix conscient d’aquesta
necessitat ha vingut desenvolupant una sèrie d’accions tals com: realització d’obres i infrastructures,
formació professional-ocupacional, suport a la petita i mitjana empresa, etc. amb l’objectiu d’afavorir
la generació de noves activitats empresarials i la creació d’ocupació. Dins de l’àmbit de suport a
l’empresa local destaca la creació del PROFLIX, Servei Municipal de Promoció i Desenvolupament
Econòmic. Al llarg d’aquest temps el Servei s’ha consolidat, havent donat suport a multitud de
persones de Flix per a la creació de noves empreses i de llocs de treball. Pel que fa referència a
l’àmbit de la formació del capital humà, l’Ajuntament de Flix ha realitzat diverses activitats entre les
quals destaquen: els cursos de formació professional-ocupacional, l’Escola-taller, la formació
cultural de base, l’orientació i la inserció laboral, etc. També, i pel que fa a la promoció i
desenvolupament econòmic del municipi, i la creació de llocs de treball, l’Ajuntament de Flix,
disposa des de fa uns anys, d’unes bases encaminades a la concessió de subvencions per
aquestes finalitats.
IV. Amb data 23 de maig de 2006, i prèvia tramitació de l’oportú expedient administratiu,
l’Ajuntament de Flix va adquirir una parcel·la de 4.000m2, al Polígon Industrial “La Devesa”. Aquesta
finca figura inscrita en el Registre de la Propietat de Gandesa, Tom 737, llibre 77, Foli 101, 1a
inscripció.
V. En la parcel·la a que s’ha fet referència en l’antecedent anterior, l’Ajuntament de Flix ha
construït un Centre d’Empreses, segons projecte tècnic redactat per l’Enginyer Antoni Gironès i
Fargas composat de les següents edificacions:
- Un edifici de 826 m2 dividit en sis naus.
- Un edifici principal i singular de 1.180 m2 construïts de dues plantes de 1.025 m2 de
superfície útil, a la planta baixa amb recepció, espais comuns, sala d'actes i centre
tecnològic, i a la superior amb 12 despatxos de 25 i 35 m2.
VI. La creació del Centre d’Empreses representa entrar en una segona fase dins d’aquest
procés de promoció econòmica i a través del mateix es podrà d’una forma més àgil gestionar el futur
viver d’empreses i dirigir i coordinar les diferents iniciatives, per tal d’estimular el desenvolupament
local, la creació d’empreses i la instal·lació de noves empreses en el municipi..
VII. Conseqüència de l’anterior, l’Ajuntament de Flix, previs els tràmits legals i reglamentaris
pertinents, va decidir constituïr una societat anònima de nacionalitat espanyola, que es denomina,
“FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, SA”. Aquest acord de constitució de
l’esmentada societat, fou adoptat amb caràcter definitiu, pel Ple de la Corporació, en sessió
celebrada el dia 11 d’abril de 2006, essent publicats els estatuts de la mateixa en el BOPT núm.: 93,
de 26 d’abril de 2006 i en el DOGC núm.: 4622, de 27 d’abril de 2006.
VIII. Amb data 22 de juny de 2006, es va constituir formalment, davant el Sr. José-Pablo
Iracheta Undangoita, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, l’esmentada societat, “FLIX GESTIÓ
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, SA”. L’esmentada escriptura fou inscrita en el Registre
Mercantil de Tarragona, al Tom 2285, foli 66, full T-35754.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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IX. Els Estatuts de l’empresa “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, SA”,
estableixen en el seu article 2n, que regula l’objecte de la societat, el següent,
n) Promoure estudis i anàlisis de la situació econòmica orientats a una més eficaç
mobilització de recursos i promoció de l’ocupació.
o) Participació en projectes empresarials, potenciant la modernització de l’estructura
productiva i la formulació de propostes per a la creació de noves activitats industrials,
tant publiques com privades.
p) Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com privat,
encaminades al foment de l’activitat econòmica i a l’estímul d’inversions generadores
d’ocupació.
q) Creació i gestió de centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment les
de nova creació.
r) Habilitació de locals per a la ubicació física d’empreses tant industrials com de serveis.
s) Subministrament de serveis generals i logístics a les empreses, tant a les instal·lacions
en els centres de suport com a les de la resta de la ciutat.
t) Donar serveis d’assessorament en els diferents àmbits empresarials, en especial, pel
que fa referència a la creació i posta en marxa de noves empreses.
u) La realització d’estudis generals sobre tots els sectors d’actuació, com també facilitar
els resultats i les conclusions a les persones físiques i jurídiques interessades.
v) Realitzar activitats de formació i col·laboració amb el món educatiu (CEIP, IES,
Universitat, ...)
w) Donar suport a la col·laboració entre la indústria o les institucions.
x) Gestionar les rendes que s’obtinguin per l’explotació dels equipaments i serveis públics
quina gestió si siguin encarregats.
y) Promoció i gestió de plans d’ocupació, cases d’oficis i escoles-taller al municipi.
z) L’execució d’instruments de planejament urbanístic, com administració actuant, en els
casos que ho acordi expressament la Corporació, i també actuar com a empresa
urbanitzadora o concessionària de la gestió urbanística integrada, de conformitat amb la
el text refós de la Llei d’Urbanisme.
X. L’article 249.2 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, i l’article 188.2.d) del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen que els serveis
públics locals poden gestionar-se directament, mitjançant societat mercantil amb capital social
íntegrament públic, com es el cas de la societat, “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES,
SAM, SA”.
XI. És voluntat d’ambdues parts establir el present conveni de col·laboració, d’acord amb les
següents
CLÀUSULES:
Primera.- La Societat municipal: “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM,
SA”, gestionarà el Centre d’Empreses de Flix, de propietat municipal, definit a l’antecedent cinquè
del present conveni, i, que inclourà:
- Centre de Negocis de Flix
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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- Viver d’Empreses de Flix.
En annex al present conveni es detalla l’inventari de béns mobles que s’inclouen en el
Centre d’Empreses de Flix, i la seva valoració econòmica.
Segona.- Als efectes previstos en el present conveni, s’entén per Centre de Negocis de Flix,
la part de les edificacions del Centre d’Empreses de Flix destinada a les empreses ja constituïdes
que vulguin gaudir dels espais, (naus i oficines), i dels serveis que ofereixi l’esmentat Centre, a canvi
de les contraprestacions econòmiques que estiguin aprovades. S’entén per Viver d’Empreses, la
part de les edificacions del Centre d’Empreses de Flix destinats a facilitar el desenvolupament i
creixement de les empreses de nova creació, tot potenciant els aspectes d'innovació i de valor afegit
per a l'entorn local. En aquest segon cas, seran requisits imprescindibles els següents:
⇒ Que es tracti d'empreses de nova creació que creïn llocs de treball.
⇒ Que tinguin domicili social a la província, la comarca o el municipi on es troba el
centre.
⇒ Que es presenti un estudi previ de viabilitat econòmica i tècnica de la nova
empresa.
Tercera.- La Societat haurà de reservar un mínim de naus industrials i de despatxos del
Centre d’Empreses de Flix a l’activitat de Viver d’Empreses. Aquest mínim és fixa en 1 nau i 1
despatx. Amb caràcter excepcional en el cas que la nau i despatx reservats a Viver d’Empreses es
trobin lliures, “Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques SAM, S.A.”, podrà arrendar els esmentats
despatx i naus per periodes prorrogables de 6 mesos.
Quarta.- Per a l’elecció dels projectes que hagin de formar part del Viver d’Empreses, el
Centre d’Empreses de Flix, haurà de convocar un concurs públic, en que es respectin els principis
de publicitat, igualtat i concurrència.
Cinquena.- Per a la millor gestió del Centre d’Empreses de Flix, es delega en la Societat,
l’aprovació de quans reglaments, disposicions de caràcter general, models de contractes, etc.,
siguin necessaris per a l’efectivitat de la mateixa.
També es delega en la Societat la competència per aprovar els corresponents preus per
lloguers i per prestació de serveis i la denominació concreta del Centre d’Empreses.
Sisena.- L’Ajuntament de Flix podrà supervisar les activitats que en virtut d’aquest conveni
porti a terme “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, SA”, i en conseqüència donar
les directrius i formular les esmenes que consideri oportunes, respecte a la prestació del serveis que
en aplicació del present conveni porti a terme l’esmentada societat.
Setena.- La societat assumeix les següents obligacions:
a) A contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi tant el continent com el contingut del
Centre d’Empreses.
b) A presentar anualment, dins el primer trimestre de l’exercici posterior, una memòria resum de les activitats portades a terme al Centre d’Empreses de Flix.
c) A acceptar la supervisió i inspecció de l’Ajuntament de Flix en qualsevol moment.
Vuitena.- Aquest conveni tindrà una durada de tres anys, prorrogant-se per anualitats
successives, si qualsevol de les parts no el denuncia amb dos mesos d’antelació al seu venciment
com a mínim.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
El Secretari General,
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Novena.- L’Ajuntament de Flix podrà donar per resolt el present conveni si considera que la
prestació del servei pactat no s’adapta a les previsions de la Corporació Local, i sempre que l’interès
públic així ho aconselli, previ requeriment a l’efecte presentat a “FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES
ECONÒMIQUES, SAM, SA”, amb dos mesos d’anticipació a la data de resolució del conveni.
Desena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts a la jurisdicció
contenciós administrativa per a qualsevol qüestió que pugui sorgir en la seva aplicació i compliment.
I en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, signen el present conveni de
col·laboració, en la data i lloc assenyalats a l’encapçalament, en triplicat exemplar i a un sòl efecte,
davant meu, el Secretari General de l’Ajuntament de Flix, que ho certifico
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
12.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
a) Activitats econòmiques del municipi. El Sr. Alcalde manifesta que últimament s’ha estant
visualitzant diversos projectes econòmics a Flix, com ara el Centre d’Empreses, on s’hi instal·laran,
entre altres, l’empresa que gestiona el Parc Solar de Flix, o l’empresa que ha de gestionar la neteja
del pantà, ACUAMED, SA. En aquest context, l’Alcalde vol fer menció a la notícia que publica el diari
econòmic, EXPANSION, en relació a la possibilitat d’instal·lació a Flix d’una empresa, pertanyent al
grup italià VALLOMBROSA, també relacionada amb el món de la tecnologia solar. L’Alcalde
manifesta la satisfacció per aquesta possible inversió que seria molt beneficiosa pel municipi i el
territori, amb tot, creu que s’ha de ser molt prudent amb les valoracions que es facin d’aquesta
possible instal·lació, tot i les xifres de que es parla, inversions multimilionàries, 80.000 m2, creació
de més de 400 llocs de treball. Per finalitzar l’Alcalde manifesta que els contactes amb aquest grup
es van iniciar fa un temps, i que ara aquest grup negocia amb la Generalitat de Catalunya la seva
ubicació al municipi. Per acabar, l’Alcalde no dubta que aquesta inversió té el suport de tots els
grups polítics municipals i de la població del municipi en general.
El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Oscar Bosch manifesta que vol reiterar la prudència que ha
demanat l’Alcalde, i que si les xifres es concreten, es tractarà d’una bona notícia pel nostre municipi,
per acabar espera que abans de que s’acabi aquest any es pugui saber quelcom més concret en
relació a aquest tema.
El Regidor d’Esports, Sr. Ferran Albiac vol fer constar en acta la felicitació de la Corporació
als equips femenins infantil i senior del Club Nàutic de Flix pels èxits esportius assolits.
*****************************
13.- TORN OBERT DE PARAULES
Ni per part dels regidors, ni per part del públic assistent, se’n formulen.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
Flix, 30 d’octubre de 2007.
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Abans d’aixecar la sessió, el Sr. Alcalde manifesta que és de justícia reconèixer la tasca que
realitza la Junta Pericial el Cadastre del municipi, que realitza un treball silenciós i molt positiu, i
totalment desinteressat. Afirma que aquesta Junta està integrada per un grup de persones honestes
i honrades, el que s’anomena “homes bons”, que coneixen el terme, i que intenten mediar quan hi
ha conflictes entre veïns. Pensa que aquest treball s’ha d’agrair i recolzar a l’hora que feu públic. Diu
el Sr. Alcalde, que avui, és un bon dia per a fer-ho, donat que un dels membres de la Junta Pericial,
el Sr. Joan Saladié deixa la seva feina a la Junta per motius de salut, després de més de 20 anys de
treball totalment altruista en el si de la Junta. Per aquest motiu el Sr. Alcalde vol avui retre
homenatge al Sr. Saladié, donat que es troba entre el públic assistent, fent-li entrega d’un petit
record de l’Ajuntament, per tots aquests anys de treball.
El Sr. Saladié rep del Sr. Alcalde del record entregat per l’Ajuntament, i agraeix aquest gest,
a l’hora que afirma que deixa la Junta Pericial per motius de salut, ja que les forces l’abandonen, i
aprofita l’ocasió per donar les gràcies a la resta de membres de la Junta Pericial que també son
presents a la Sala de Plens.
*****************************
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 municipal, en dono fe, en
compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari general,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/10/2007
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