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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.:10/2007 DE L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA
EL DIA 30 D’OCTUBRE 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
10/2007
Decret d’Alcaldia núm.: 195/2007, de 26 d’octubre
30 d’octubre de 2007.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
19:10 hores
19:35 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. Ratificacions diverses.
3. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2008.
4. Acord en relació a la cessió e terrenys per a la Residència de la Gent Gran i Centre de
Dia de Flix.
5. Modificació d’una errada en l’acord de delegació de competències a favor de la
Diputació de Tarragona en matèria de gestió d’ingressos de dret públic.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre 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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6.
7.
8.
9.
10.

Nomenament dels integrants de la Junta municipal pericial.
Moció dels grups municipals de l’Ajuntament de Flix.
Assumptes sobrevinguts.
Informes diversos.
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.: 9/2007, de 25 de
setembre de 2007.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, (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 proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia.
Decret
Data
Referència
171
21/09/2007 Convocatòria sessió plenàriaa ordinària pel dia 25/09/07, a les 19:00 hores
172
21/09/2007 Arxiu expedient de protecció de legalitat urbanística.
173
25/09/2007 Acceptació a tràmit reclamació patrimonial David Castillo
174
24/09/2007 Sol·licitud subvenció curs bàsic
175
26/09/2007 Concessió llicència obres Endesa
176
28/09/2007 Pròrroga autorització abocador Ercros
177
01/10/2007 Anul·lació rebuts
178
01/10/2007 Aixecament suspensió i inici exp. PLU obres C/ La Barca, 12
179
01/10/2007 Rectificació rebuts
180
01/10/2007 Convocatòria Junta de Govern
181
02/10/2007 Sol·licitud subvenció Consell Català Esport
182
05/10/2007 Sol·licitud subvenció exclosa concurrència
183
09/10/2007 Delegació de facultats assistència REDESSA
184
10/10/2007 Sol·licitud subvenció ARTIC
185
11/10/2007 Convocatòria Junta de Govern
186
18/10/2007 Decret modificació suspensió obres Ludifincas 3000
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre 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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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

19/10/2007
22/10/2007
23/10/2007
23/10/2007
24/10/2007
25/10/2007
26/10/2007
26/10/2007
26/10/2007
29/10/2007

Decret de reiteració d'ordre d'execució G. Vilarasau
Aprovació sol·licitud inscripció a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Aprovació contractació redacció projecte infra. comunicacions Centre Empreses
Inici expedient Protecció Legalitat Urbanística
Decret admissió a tràmit reclamació patrimonial Dolores Gómez Juan
Canvi rebuts taxes i aigua
Consideració interessats modificació puntual pla general
Nou horari de pas de barca
Convocatòria sessió plenària ordinària pel dia 30/10/2007, a les 19:00 hores
Autorització provisional abocador per ERCROS

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L'ANY 2008.

Abans de sotmetre la proposta d’acord a votació, el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, Sr. Joan
Treig pren la paraula per tal d’explicar el contingut de les modificacions introduïdes a les Ordenances Fiscals.
El Sr. Treig explica que en línies generals, els augments que s’aproven, estant al voltant del 4 %, excepció de
les que detalla, i que són les següents,
- IBI d’urbana. Passa del 0,53 al 0,54, (augment del 5,7 %).
- ICIO, Passa del 2,2 al 2,4, (augment del 9 %).
- IVTM, augment del 3 %.
- Taxa pel servei e clavegueram, augment de l’11 %.
- Taxa pel servei de recollida d’escombreries, augmenten un 30,16 % els habitatges, un 6,83 %
per comerços, i un 11,94 % per oficines, i es crea una nova tarifa de 140 euros anuals per
supermercats, restaurants i bars.
- Taxa pel servei d’abastament d’aigua. Es on es produeixen les pujades més importants, que
arriben fins als 140 %, en alguns supòsits.
Per acabar, el Sr. Treig, explica que els augments que s’ha produït a les taxes que ha esmentat
anteriorment, s’han produït per tal de que els ingressos de les mateixes cobreixin les despeses que generen
les esmentades prestació de serveis, que fins ara eren deficitàries.
Per la seva banda, l’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, explica que els augments que s’han introduït en les
Ordenances per a l’any 2008, s’han consensuat entre tots els grups i regidors municipals, i es eraferma en el
fet que s’ha intentat que alguns serveis importants del poble no siguin deficitaris.
Finalitzada les intervencions, es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Flix, la següent
proposta d’acord:

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat
estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
El Secretari General,
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tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de
cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al
Ple l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que figuren com annex 1 al present acord.
SEGON.- Aprovar l’establiment dels preus públics i de la corresponent Ordenança
reguladora, que figura com Annex 2 al present acord.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
El Secretari General,
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Annex 1
Modificacions Ordenances Fiscals
a) Ordenança Fiscal núm.: 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles:
Es modifica l’article 1 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm.: 1, reguladora de l’Impost
sobre Béns Immobles, que queda redactat de la següent manera:
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de
gravamen següents:
Tipus de béns immobles
Tipus
Béns immobles urbans
0,54 %
Béns immobles rústics
0,33 %
Béns immobles de característiques especials
1,30 %
2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l'import de les
bonificacions que són d’aplicació.
b) Ordenança Fiscal núm.: 2,reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Es modifica l’article 1 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm.: 2, reguladora de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, que queda redactat de la següent manera:
Article 1. Coeficient de situació
Categoria Índex de situació
1ª
2,1
2ª
2
3ª
1,9
4ª
1,7
c) Ordenança Fiscal núm.: 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica:
Es modifica l’article 1 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm.: 3, reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que queda redactat de la següent manera:
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el
següent quadre de tarifes:
Classe de vehicle
Tarifa, (€)
A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fiscals.
18
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
47
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
100
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
124
De 20 cavalls fiscals en endavant
156
2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats,
vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular
per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de
tracció mecànica.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
El Secretari General,
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De menys de 16 cavalls fiscals
24
De 16 fins 25 cavalls fiscals.
38
De més de 25 cavalls fiscals.
115
B) Segons el número de places.
De menys de 21 places.
115
De 21 fins 50 places.
165
De més de 50 places.
206
C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes,
habilitats per al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil.
58
De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil.
115
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil.
165
De més de 9.999 de càrrega útil.
206
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i
semiremolcs de vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil.
25
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega úti.
38
De més de 2.999 kg. de càrrega útil.
115
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors.
6
Motocicletes fins 125 c.c.
6
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.
10
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.
20
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.
42
Motocicletes de més de 1.000 c.c.
83
2. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les
diferents tarifes és el que es determina al Reglament General de Vehicles, aprovat per
Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
3. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques
contingudes al Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es modifiqui per la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.
d) Ordenança Fiscal núm.: 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres:
Es modifica l’article 1 i l’article 2 de l’Annex de l’Ordenança Fiscal núm.: 4, reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que queda redactat de la següent manera:
Article 1. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 2,4 per cent .
Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable
Tipologia
Mòdul
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
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1.- Habitatges
1.1.- Habitatges plurifamiliars
553 €/m2
1.2.- Habitatges unifamiliars parellats
587 €/m2
1.3.- Habitatges unifamiliars aïllats
587 €/m2
2.- Habitatges de protecció oficial
2.1.- Habitatges plurifamiliars
502 €/m2
2.2.- Habitatges unifamiliars parellats
529 €/m2
2.3.- Habitatges unifamiliars aïllats
529 €/m2
3.- Magatzems
415 €/m2
4.- Aparcaments
346 €/m2
5.- Locals comercials
418 €/m2
Sobre les quantitats anteriors s’apliquen els següents coeficients de rectificació:
Tipologia
Coeficient
1.- Rehabilitació total
0,60
2.- Rehabilitació respectant estructura
0,45
3.- Construcció d’estructura, sense acabats
0,30
e) Ordenança Fiscal núm.: 6.1, reguladora de la Taxa de clavegueram:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.1, reguladora de la Taxa de
clavegueram, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
1. Es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Concepte
Import
Connexió
80 €
Habitatges
10 €
Establiments comercials i oficines
19 €
Establiments industrials
26 €
2. Al preu de connexió haurà d’afegir-se el cost de la ma d’obra de la mateixa.
f) Ordenança Fiscal núm.: 6.3, reguladora de la Taxa per la recollida d’escombreries:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.3, reguladora de la Taxa per la recollida
d’escombreries, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Euros
Habitatges
80€
Comerços, indústries i tallers
125 €
Oficines i despatxos
75 €
Empadronats en finques rústiques del terme municipal
41 €
Supermercats, restaurants i bars
140€
g) Ordenança Fiscal núm.: 6.4, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
potable:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.4, reguladora de la Taxa pel
subministrament d’aigua potable, que queda redactat de la següent manera:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
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Article 3. Quota tributària
1. Es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
Concepte
Euros
Connexió
40 €
Habitatges
24 €
Establiments comercials
31 €
Fàbriques, tallers i granges
95 €
Piscines ( de 5 o més m2 de làmina d’aigua)
Amb sistemes de depuració
55 €
Sense sistemes de depuració
100 €
Jardins
60 €
2
Menys de 50 m
25 €
Més de 50 m 2
50 €
2. Al preu de connexió haurà d’afegir-se el cost de la ma d’obra de la mateixa.
h) Ordenança Fiscal núm.: 6.6, reguladora de la Taxa pel servei de piscina:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.6, reguladora de la Taxa pel servei de
piscina, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Euros
Abonaments
De 9 a 16 anys
24 €
A partir 17 anys
36€
Familiar
77€
Entrades
Fins 16 anys
1,60 €
A partir 17 anys
2,30 €
i) Ordenança Fiscal núm.: 6.7, reguladora de la Taxa pel servei de Mercat Municipal
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.7, reguladora de la Taxa pel servei de
Mercat Municipal, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Euros
Lloguers diaris
Parada de Bar
8€
Parades de verdures no cantoneres
3€
Parades de verdures cantoneres
4€
Parades de carn i peix
5€
Camara Frigorífica per mes
22 €
Parades Exteriors (m.l.)
1,50 €
Electricitat segons facturació. Mínim per mes
8€
j) Ordenança Fiscal núm.: 6.8, reguladora de la Taxa pel servei d’assistència a
l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc”:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
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Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.8, reguladora de la Taxa pel servei
d’assistència a l’Escola Bressol “Pam i Toc”, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Euros
Horari normal
81 €
Horari ampliat
103 €
Hora extra
8€
k) Ordenança Fiscal núm.: 6.9., reguladora de la Taxa pel servei d’assistència a
l’Escola Municipal de Música:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.6., reguladora de la Taxa pel servei
d’assistència a l’Escola Municipal de Música, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Euros
Matricula grups de 4 i 5 anys
13€
Conjunt coral ( mensual )
6€
Matrícula
37 €
Llenguatge musical
Grau Elemental:
1r, 2n, 3r i 4t (mensual)
15 €
Grau Mitjà:
1r, 2n i 3r (mensual)
23 €
Lloguer instruments
7€
Instrument o Cant
1r i 2n GE (mensual)
26 €
3r GE (mensual)
32 €
4t GE (mensual)
36 €
1r G Mitjà (mensual)
36 €
2n i 3r G Mitjà (mensual)
45 €
Conjunt coral per grup 6 anys
6€
Activitat de cambra reduïda
4€
Una activitat setmanal
6€
Dos o més activitats setmanals
10 €
Taller informàtica musical
8€
Classes de combo ( Alumnes EMM)
6€
Classes de Combo (No Alumnes EMM)
12 €
Descomptes
Membres mateixa família:
2 membres
10 %
3 membres
15 %
4 o més membres
20 %
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l) Ordenança Fiscal núm.: 6.10., reguladora de la Taxa pel servei de transport de
l’autobús municipal:
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm.: 6.10, reguladora de la Taxa pel servei de
transport de l’autobús municipal, que queda redactat de la següent manera:
Article 3. Quota tributària
Concepte
Euros
Bitllet Senzill
0,45 €
Talonari 10 bitllets
3,30 €
Talonari de 100 bitllets
29,00 €
Annex 2
ORDENANÇA NÚMERO 7.
GENERAL DE PREUS PÚBLICS
Article 1. Regulació
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix per la Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
altres normes concordants sobre la matèria i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
taxes i preus públics. En allò que no preveuen els textos anteriors, li són d’aplicació les previsions
d’aquesta Ordenança.
Article 2. Classes
Els preus públics aprovats per l’Ajuntament són els següents:
2.A) Preus públics Organisme Autònom d’Informació Local
Euros
RÀDIO FLIX
Quota de soci (anyal)
6,17 €
Publicitat tot l'any (sense IVA)
Falques / dia
1
365,89 €
2
702,69 €
3
713,64€
4
1349,24 €
5
1659,63€
6
1969,48 €
Publicitat mensual (sense IVA)
Falques / dia
1
34,64 €
2
63,74 €
3
92,15 €
4
121,96 €
5
146,91 €
6
173,94 €
7
200,96 €
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
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8
9
10
Durada de la falca, 40 segons. Per cada segon de més
Emissió rotativa, si es vol un horari determinat el preu s’incrementarà
Publicitat Inferior al mes (preu per dia sense IVA)
De dilluns a dijous:
Falca / dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Divendres i dissabtes increment del
Els festius s'incrementarà en un
Durada de la falca, 30 segons. Per cada segon de més
Preu de gravació de l'anunci
Membres Unió de Botiguers, descompte
Frases de patrocini
Falca / dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Emissió rotativa, si es vol un horari determinat, el preu s’incrementarà
Bans i Comunicats
Paraula i núm. Dies
Dedicats
Per dedicat (IVA inclòs)
LA VEU DE FLIX

227,30 €
253,63 €
279,24 €
0,64 €
26 %

4,15 €
6,23 €
7,62 €
9,69 €
11,77 €
14,20 €
8,00 €
15,93 €
17,33 €
12,43 €
7,28%
10,40%
0,64 €
5,53 €
10,40%
13,44 €
24,90 €
36,33 €
52.24 €
57,86€
67,27 €
76,750€
86,11 €
95,53€
104,96 €
26 %
0,10 €
0,37 €
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Publicitat (no inclou l'IVA)
Contraportada en color
Pàgina sencera en color
Pàgina sencera B/N
1/2 Pàgina en color
1/2 Pàgina en B/N
1/4 Pàgina en color
1/4 Pàgina en B/N
1/8 Pàgina en color
1/8 Pàgina en B/N
Descomptes
Per publicitat tot l'any
Per publicitat mig any
Per als anunciants de Ràdio Flix
Subscripcions
Estat espanyol (IVA inclòs)
Resta Europa (IVA inclòs)
Resta del Món (IVA inclòs)
Preu de Venda a Llibreries
20% de descompte a la publicitat contractada tot l’any
10% de descompte a la publicitat contractada sis mesos
2.B) Preu públic venda Mapa Turístic
Concepte
Euros
Preu per mapa
2,08 €
2.C) Preu públic Biblioteca
Concepte
Euros
Connexió Internet 15 min *
0,16 €
Impressió DIN A4 B/N
0,52 €
Impressió DIN A4 Color
0,21 €
* Els primers 15 minuts seran gratuïts un cop al dia per usuari.
2.D) Preu públic publicitat programa de Festes majors
Preus sense IVA
Euros
Contraportada
324,48 €
Pàgina sencera
162,24 €
1/2 pàgina
91,94€
1/4 pàgina
48,67 €
2.E) Preu públic consum aigua no potable sortidor Costa Graner
Concepte
Euros
Preu m3
1 ,04€
2.F) Preu públic per MOSTRAFLIX
Preus estands:

270,40 €
197.93 €
105,95€
117,00 €
63,58 €
64,35 €
35,31€
38,60 €
21,18€
20,80%
10,40%
10,40%
30,56 €
61,13 €
81,44 €
3,02 €
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d’euro.

EMPLAÇAMENT
PREU
Estand cobert 12 m2
400,00€
Espai lliure fins 19 m2
9€ m2
Espai lliure fins 30 m2
7 € m2
Espai lliure de més de 30 m2
6 € m2
Preus publicitat:
INSERCIÓ
PREU
1/8 pàgina B/N
49,00 €
¼ pàgina B/N
86,00 €
½ pàgina B/N
162,00 €
1 pàgina B/N
227,00 €
1/8 pàgina color
73600 €
¼ pàgina color
129,00 €
½ pàgina color
23300 €
1 pàgina color
334,00 €
contraportada color
433,00 €
Aquests preus inclouen l’IVA d’aplicació, la connexió elèctrica, l’adequació de l’entorn, els
serveis d’infraestructura i l’assegurança.
2.G) Preu públic per al servei de bar del Casal del Jove de Flix
Crema aroma, descafeïnat, xocolata, terrines, caputxino, xocolata D, i llet, tot a 0,50 cts.
2.H) Preus públics lloguer Treballs de la Brigada Municipal
Concepte
Import hora Import hora extra
Oficial 1ª
11,11 €
19,10 €
Oficial 2ª
10,53 €
19,10 €
Peó
8,91 €
16,51 €
Encarregat
16,11 €
23,37 €
Aparellador
17,80 €
30,51 €
2.I) Preu públic lloguer maquinària
Concepte
Import hora
Camió portacontenidors
33,60 €
Retro mixta Komatsu
32,21 €
Retro mixta Fiat FB7
32,21 €
Retro mixta JCB 4Cx4
33,82 €
Retro mixta Martell Komatsu
36,08 €
Retro mixta Martell JCB 4xC4
37,69 €
REtro mini Bob-Cat
25,18 €
Retro mini Martell JCB 1Cx4
29,20 €
Retro mini escoba
29,20 €
Retro giratoria Caterpillar
43,51 €
Camió Dumper
33,02 €
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Camió Basculant i Dumper
36,25 €
Camió trailer
37,86 €
Camió grúa 8 TN
37,42 €
Camió grúa amb cistella
38,82 €
Camió grúa amb cubilot
38,82 €
Pala cargadora Fiat Hitachi FR 160.2
39,26 €
Pala cargadora calza
26,88 €
Moto serra
16,43 €
Subministrament àrids
Import viatge
Ports camió dumper 6x6. Caixa 10 m3
87,17 €
Ports camió basculant i dumper. Caixa 14 m3
95,20€
Ports camió trailer. Caixa 18 m3
118,79 €
Compressor
9,57 €
Formigonera
19,99 €
Martell elèctric
12,47 €
Bomba d’exhauriment
4,74 €
Article 3. Establiment i fixació
L’establiment, la modificació i supressió dels preus públics requerirà acord de la Comissió de
Govern i publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’entitat per a general
coneixement. La publicació al BOP determinarà la seva eficàcia immediata.
Article 4. Naixement de l’obligació de pagar el preu públic
En general, l’obligació de pagar el preu públic naix quan se sol·licita la prestació del servei o
activitat.
Article 5. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Amb caràcter general, es practicarà la liquidació per l’Ajuntament prèviament a la recepció del servei
o activitat.
Els preus públics es recapten en les formes i terminis que fixa la Llei general tributària i el
Reglament general de recaptació.
Article 6. Infraccions i sancions
El pagament de preus públics serà compatible amb la imposició de sancions i altres mesures
adequades, com la suspensió de la prestació, quan els subjectes obligats al pagament gaudeixin,
sense la deguda autorització, de serveis o activitats gravats per aquest tipus d’exaccions.
El procediment sancionador s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i disposicions que la
desenvolupen.
Article 7. Import dels preus públics
Els imports dels preus públics són determinats per l’aplicació de les tarifes aprovades per
l’Ajuntament i especificades en l’annex respectiu.
Article 8. Recursos
Contra els actes sobre establiment, modificació, aplicació i efectivitat dels preus públics, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció
Contencioso-Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de la publicació de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
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l’acte impugnat o a partir de l'endemà de rebre la notificació de l’acord impugnat.
Article 9. Modificacions
La modificació de qualsevol dels preus públics regulats a l’annex d’aquesta Ordenança, així com la
incorporació de nous preus públics, només requerirà la publicació de la corresponent modificació i/o
la seva incorporació a l’annex d’aquest text.
Article 10. Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació i regirà mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
Els diferents preus públics començaran a aplicar-se el dia que entrin en vigor.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
4.- PROPOSTA ACORD PER LA CONTINUACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CESSIÓ DE
DOMINI DE TERRENYS DEL C/ ESCOLES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA
CONSTRUCCIÓ I AMB DESTINACIÓ A UNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT
GRAN.
Antecedents:
1.- Atès que el Departament d’Acció Social i Ciutadania ha detectat que l’expedient de
cessió de domini a favor de la Generalitat de Catalunya de les finques situades al C/ Escoles 39 i C/
Escoles 41 presenta mancances.
2. Atès que per tal de poder fer-se efectiva la cessió de domini de les finques que es
detallen a l’acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat amb data 2 de febrer de 2007, en virtut del qual es
va acordar la declaració d’excés de cabuda de les finques, l’agrupació de les tres finques objecte de
cessió i l’autorització a la Generalitat de Catalunya de posar a disposició de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) la finca resultant, cal adoptar nous acords.
3. Atès que l’expedient de cessió gratuïta ha estat exposat al públic, durant el termini de
trenta dies, no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions, considerant-se doncs l’acord de
cessió adoptat amb caràcter definitiu.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Deixar sense efectes els acords adoptats en reunió del ple municipal de dates 8
de juliol de 2005, 26 de maig de 2006 i 1 d’agost de 2006, excepte pel que fa a l’Acord pròpiament
dit de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya del ple domini de les finques objecte d’agrupació,
la descripció de les quals es detalla a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Flix adoptat amb data 2 de
febrer de 2007.
SEGON.- Les finques cedides s’han de destinar a Residència i Centre de Dia per a Gent
Gran, mitjançant la seva construcció i/ús per a tal finalitat. La construcció de la Residència i Centre
de Dia per a Gent Gran podrà ser duta a terme per la Generalitat de Catalunya o per un tercer
mitjançant qualsevol negoci jurídic. La prestació del servei, una vegada feta la construcció per la
pròpia Generalitat o per un tercer, haurà d’efectuar-la únicament la Generalitat Catalunya o bé
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
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l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per si mateixos o bé mitjançant gestió
externa, sens perjudici dels usos socials legalment previstos.
TERCER.- Si les finques cedides no es destinen a la finalitat prevista en el termini de 5 anys
o deixen de destinar-se a l’esmentada finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió
revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent.
QUART.- El terreny a cedir és apte al seu destí com a Residència i Centre de Dia per a
Gent Gran, i comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia
elèctrica amb potència suficient per a l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de
l’equipament esmentat, així com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia -en
supòsit de ser necessari-, i el vial que dóna davant del solar es trobarà pavimentat pel que fa a la
calçada i tindrà encintades les voreres.
CINQUÈ.- Les finques objecte de cessió estan lliures de càrregues i gravàmens, així com
d’arrendataris i/o ocupants amb o sense títol.
SISÈ.- Dels tres edificis existents al terreny a cedir, actualment, després de l’enderroc de
dos dels edificis ( el que estava ubicat a la finca del C/ Escoles,41, i el que estava ubicat a la part
més elevada de la resta de parcel.la) només en queda un.
Així mateix s’haurà de respectar la façana de l’únic edifici existent, que en el seu moment
va ésser destinat a Col·legi Públic.
SETÈ.- Correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures necessàries per a
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega del mateix. Tots
els impostos i les taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres de la Residència i Centre de
Dia per a Gent Gran gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret 2/2004,
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i en les
Ordenances Fiscals i Municipals.
VUITÈ.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, tan àmpliament com
en dret sigui menester, per a la realització de quants actes, i la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
NOVÈ.- Traslladar aquest acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
5.- CORRECIÓ D’UNA ERRADA PRODUIDA EN LA TRANSCRIPCIÓ DE L’ACORD
ADOPTAT PEL PLE D’AQUESTA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 31 DE
JULIOL DE 2007, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE DIVERSOS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
Amb data 31 de juliol de 2007, el Ple de l’Ajuntament e Flix, va aprovar la delegació de les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels següents ingressos de dret públic:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
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a) Apartat 1. Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic: Impost sobre Béns
Immobles i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Apartat 2. Delegació de la gestió de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica.
c) Apartat 3. Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu, i la
inspecció, si s’escau, dels ingressos de dret públic següents:
- Impost sobre Béns Immobles.
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
- Impost sobre l’Increment del valors dels Terrenys de naturalesa urbana.
- Taxes i preus públics, (subministrament d’aigua, clavegueram, escombreries i
guals).
d) Apartat 4. Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret
públic:
- Contribucions especials.
- Quotes d’urbanització i conservació.
- Multes i sancions.
- Execucions subsidiàries.
Atès que s’ha observat que en la transcripció de l’apartat 4 esmentat anteriorment, per un
error de transcripció es va omitir la referència a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i
les Taxes i preus públics, (no inclosos en l’annex 3).
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 e novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les Administracions
Públiques, podran rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Procedir a la correcció de l’errada produïda en la transcripció de l’apartat 4 de
l’Annex 2 de l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 31 de juliol de 2007, pel qual
s’aprovava la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de diversos
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Tarragona, en el sentit d’incorporar en l’esmentat
apartat 4 de l’Annex 2, els següents ingressos de dret públic:
- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
- Taxes i preus públics, (no relacionats en l’apartat 3).
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
6.- NOMENAMENT DELS INTEGRANTS DE LA JUNTA PERICIAL MUNICIPAL
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L’article 5.2. del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari, estableix: “En cada municipi existirà una junta pericial que podrà
intervenir, coma òrgan d’assessorament, suport i col·laboració, en la tramitació dels procediments
cadastrals que afectin a béns immobles rústics. La composició i funcions de les juntes pericials es
regularà reglamentàriament”.
Els articles 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, de 6 d’abril, que desplega el text refós de la
Llei del Cadastre Immobiliari, regulen la composició i funcions de les juntes pericials municipals.
La disposició transitòria primera de l’esmentat Decret 417/2006, estableix: “les juntes
pericials de cadastres immobiliaris rústics que en el moment de la publicació d’aquest Reial Decret
estiguin constituïdes han de continuar funcionar coma juntes pericials municipals amb la composició
que tinguin, fins que s’adaptin a la nova composició que preveu l’article 16, que en tot cas ha de
tenir lloc abans del 20 de setembre de 2007”.
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Nomenar com a integrants de la junta pericial municipal de Flix, de conformitat
amb l’establert en l’article 16 del Reial Decret 417/2006, de 6 d’abril, que desplega el text refós de la
Llei del Cadastre Immobiliari, les següents persones:
a) President: El Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix.
b) Vocals:
- Vocal designat per la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona: Sr. Joan
Roda i Fonollosa.
- Tècnic municipal: Sr. Diego Ramírez i Macias.
- Vocals designats pel President:
o Sr. Joan Josep Mauri i Hierro, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
o Sr. Francisco Barbero i Pàmies.
o Sr. Carlos Passarrius i Grau.
o Sr. Josep A. Franch i Pérez.
c) Secretari: Sr. Arturo González Benet, secretari general de la corporació com a titular, i la
Sra. Margarita Llauradó i Aribau, Tècnica de la Corporació.
SEGON.- Traslladar aquest acord a les persones designades i a la Gerència Territorial del
Cadastre de Tarragona als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
7.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, SOBRE CABAL
MEDIAMBIENTAL
El passat 8 de març, va tenir lloc una reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre. En el marc d’aquesta reunió es va aprovar la proposta de cabal mediambiental que
ha de ser incorporada al pla Integral del Delta de l’Ebre i al nou pla hidrològic de la Conca de l’Ebre
que s’està començant a redactar.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
El Secretari General,
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Atès la importància per al territori dels acords que es van prendre en aquesta reunió, els
grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Donar ple suport a les conclusions de la Comissió per la Sostenibilitat celebrada
el dia 8 de març de 2007 en la qual es va aprovar la proposta de cabal mediambiental.
SEGON.- Que la gestió dels embassaments s’ajusti a la preservació dels valors naturals del
seu entorn i als usos tradicionals de les seves poblacions.
TERCER.- Que s’implanti un cabal ambiental específic per al meandre de Flix.
QUART.- Demanar que aquesta proposta de cabals sigui ratificada pels òrgans establerts a
la llei del PHN i aplicada en els termes previstos, i sigui tinguda en consideració als efectes de la
planificació futura, de manera que no es prenguin decisions que puguin fer inviable la seva
implantació.
CINQUÈ.- Demanar a totes les institucions públiques i privades de les Terres de l’Ebre que
tinguin incidència en la gestió i/o planificació territorial, que adopten acords similars per a poder
afavorir la cohesió territorial en la defensa de la proposta de cabals.
SISÈ.- Fer arribar aquest acord al ministeri de Medi Ambient, Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat, Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, etc.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Sense contingut material.
*****************************
9.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
a) L’Alcalde informa que ahir dia 29 d’octubre, es van celebrar eleccions sindicals a
l’Ajuntament de Flix, resultant elegits com a representats sindicals, el Sr. Alex Estela, pel personal
funcionari, El Sr. Antonio Bautista, pel personal laboral de l’Ajuntament i el Sr. Jordi Martínez, pel
personal laboral de l’Organisme Autònom Escola Municipal de Música. Tots ells han estat elegits per
CCOO. L’Alcalde vol fer constar la felicitació als elegits.
b) L’Alcalde informa del nou horari de la Barca Municipal, que ha estat proposat per
l’adjudicatari del servei, i que serà de sol a sol, efectuant una aturada de les 13 hores a les 14:30
hores des de l'1 d'abril fins al 30 de setembre. Des del 15 de novembre fins al 15 de gener, els
diumenges i els festius el servei finalitzarà a les 14 hores.
c) L’Alcalde informa que REGSA ha aprovat l'adjudicació de les obres del reg de suport a la
zona de Monredons-Valls, al terme municipal de Flix-Riba-roja d'Ebre per 5.567.694,85€ a Cisteró,
SA & J.F. Riegos, SL. El termini d'execució és de 12 mesos.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
El Secretari General,
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d) L’Alcalde informa del projecte de restauració el Castell Nou de Flix. En principi l’esmentat
projecte contemplava la realització d’obres per import de 360.000 euros, i el finançament anava a
càrrec al 50 % de l’INCASOL i l’altre 50 % a càrrec de l’Ajuntament de Flix. A la visita que es va fer a
Madrid al Ministeri de Foment, es va aconseguir el cofinançament de les obres, amb càrrec a l’1%
cultural del Ministeri de Foment, amb la qual cosa el pressupost de les actuacions ha augmentat fins
els 507.000 euros, i el finançament anirà a càrrec 180.000 euros de la Generalitat i la resta del
Ministeri de Foment.
e) L’Alcalde informa que el proper 8 de novembre hi haurà un dessembassament des de les
8 del matí fins a les 21 hores, l’hora punta serà a les 13 hores, en que s’arribarà a un cabal de 1.300
litres/segon.
*****************************
10.- TORN OBERT DE PARAULES
Ni per part dels regidors, ni per part del públic assistent, se’n formulen.
*****************************
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 30/11/2007
Flix, 30 de novembre de 2007.
El Secretari General,
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