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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 12/2007 DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 18 DE DESEMBRE 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
Extraordinària
12/2007
Decret d’Alcaldia núm.: 222/2007, de 15 de desembre
18 de desembre de 2007.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
18:30 hores
18:40 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.
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.
Sra. Montserrat Canals i Aliaga, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Excusa assistència:
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor 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.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació e l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació inicial del projecte pel desenvolupament i explotació d’una planta solar
fotovoltàica de 4000 KWn.
3. Concertació d’una operació de tresoreria amb Caixa Tarragona.
*****************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/01/2008
Flix, 30 de gener de 2008.
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
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Abans de començar la sessió, l’Alcalde, Sr. Pere Muñoz vol fer constar en acta, en el seu
nom i en el de la Corporació en Ple, el seu condol al company i amic regidor, Sr. Joan Manuel Treig,
amb motiu del traspàs del Sr. Manuel Treig i Jolivà, pare del regidor. Així mateix informa que
l’enterrament es farà demà a les 10 hores.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària núm.: 11/2007, de 30 de
novembre 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, (9 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.- APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE PEL DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ
D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 4000 KWN.
Abans de procedir a la lectura de la proposta d’acord, l’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informe els
regidors que aquest projecte que es sotmet a votació avui, es la 2a fase del Parc Solar de Flix,
Recorda el Sr. Alcalde que la primera fase, ja finalitzada compta amb una potència de 8 Mw, i que
aquesta ampliació suposarà una potència addicional de 4 Mw.
Antecedents:
1.- Amb data 12/12/2007, (RE núm.: 3388), el Sr. Jordi Martorell González, actuant en nom i
representació de FLIX SOLAR, SL, ha presentat a aquest Ajuntament sol·licitud, juntament amb
documentació complementària, d’aprovació inicial del Projecte pel desenvolupament d’una planta
solar fotovoltaica de 4000 Kwn, a ubicar a la finca “La Devesa” d’aquest terme municipal.
2.- Amb data 14/12/2007, s’incorpora a l’expedient l’informe emes pels Serveis Tècnics
Municipals.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 47.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en endavant TRLU, preveu que el sòl no urbanitzable pot ésser
objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic
que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, i entre altres, l’aparta d) de l’esmentat article, esmenta,
entre altres, “la producció d’energia a partir de fonts renovables.
2.- L’article 48 del TRLU estableix el procediment a seguir per a l’aprovació dels projectes
d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, establint el seu apartat primer que
els esmentats projectes han de ser sotmesos a informació pública per un període d’1 mes. L’apartat
segon de l’esmentat article, estableix que l’aprovació prèvia correspon a l’Ajuntament, i l’aprovació
definitiva a la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/01/2008
Flix, 30 de gener de 2008.
El Secretari General,
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3.- L’article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, en endavant RLU, estableix que en els procediments d’aprovació de projectes en
sòl no urbanitzable, els edictes d’informació pública s’han de publicar en el Butlletí oficial
corresponent, i en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter previ el Projecte pel desenvolupament d’una planta solar
fotovoltaica de 4000 Kwn, a ubicar a la finca “La Devesa” d’aquest terme municipal, presentat pel Sr.
Jordi Martorell González, actuant en nom i representació de FLIX SOLAR, SL.
SEGON.- Sotmetre l’esmentat expedient a informació pública, mitjançant edictes que es
publicaran en el BOPT i en el Diari el Punt, durant un termini d’1 mes, als efectes previstos en
l’article 23.1b) del RLU, en relació amb l’article 48.1. del TRLU.
TERCER.- Sol·licitar la incorporació a l’expedient dels següents informes:
a) Direcció General del Paisatge.
b) Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
c) Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
d) Agència Catalana de l’Aigua.
e) Servei Geològic de Catalunya
QUART.- Traslladar aquest acord a FLIX SOLAR, SL als efectes oportuns.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT
dels vots dels membres presents, 9 vots a favor.
*****************************
3.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB CAIXA TARRAGONA.
Antecedents:
Atesa la necessitat de procedir a la concertació d’una operació de tresoreria per import
màxim de 1.000.000’-euros, per atendre les necessitats transitòries de la tresoreria d’aquesta
Corporació.
Atesa l’oferta presentada per CAIXA TARRAGONA.
Fonaments de dret:
1.- Article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès l’informe emès per la Intervenció de Fons de la
Corporació, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de la següent:
Proposta d’acord:
PRIMER.- Cancel·lar l’operació de tresoreria concertada amb “Caixa Tarragona” per import
de 500.000 euros.
SEGON.- Concertar amb “Caixa Tarragona”, una pòlissa de tresoreria, d’acord amb el
següent:
a) Import: 1.000.000 euros.
b) Tipus d’interès: variable EURIBOR TRIMESTRAL + 0,15%.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 30/01/2008
Flix, 30 de gener de 2008.
El Secretari General,
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c) Revisió del tipus d’interès: Trimestralment.
d) Comissió d’obertura: 0%.
e) Comissió d’estudi: 0%.
f) Comissió de cancel·lació anticipada: 0%.
g) Formalització: Intervenció Secretari de l’Ajuntament.
TERCER.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Il·lm. Sr. AlcaldePresident per a l’efectivitat del present acord.
QUART.- Traslladar aquest acord a CAIXA TARRAGONA als efectes oportuns.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT
dels vots dels membres presents, 9 vots a favor.
*****************************
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 30/01/2008
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