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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 13/2007 DE L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA
EL DIA 27 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
Ordinària
13/2007
Decret d’Alcaldia núm.: 227/2007, de 24 de desembre
27 de desembre de 2007.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
19:15 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. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Excusa assistència:
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.
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:
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior.
2. Aprovació Modificació Puntual del Pla Parcial Polígon Químic ERCROS.
3. Aprovació addenda al conveni entre el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Flix, per a la restauració del
castell.
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
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4.
5.
6.
7.

Ratificació Conveni ERCROS.
Assumptes sobrevinguts.
Informes diversos.
Torn obert de paraules
*****************************

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es deixen pendents d’aprovació les actes corresponents a les sessions, núm.: 12/2007,
extraordinària de 18 de desembre
*****************************
2.- APROVACIÓ PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ “AMPLIACIÓ POLÍGON QUÍMIC DE
FLIX”.
Antecedents:
1.- Amb data 10 d’agost de 2004, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix va aprovar
inicialment el Pla Parcial de Delimitació “Ampliació Polígon Químic de Flix”.
2.- L’esmentat expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant edictes que es van
publicar en el tauler d’edictes de la Corporació, en el BOPT núm.: 212, de 13/09/2004, i en el Diari el
PUNT del dia 29/09/2004, sense que durant l’esmentat termini s’hagin presentant reclamacions ni
al·legacions.
3.- A l’esmentat expedient es van incorporar els informes favorables amb condicionats de
diverses organismes oficials.
4.- Amb data 21 de desembre de 2007 l’Institut Català del Sòl, ens que assumeix
actualment la promoció de l’expedient de Pla parcial urbanístic d’ampliació del polígon químic de
Flix, va demanar la tramitació de l’expedient esmentat als efectes d’obtenir l’aprovació provisional
del mateix.
5.- Els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 21 de desembre de 2007 el següent
informe tècnic:
“PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ “AMPLIACIÓ POLIGON QUÍMIC”
ESCRIT 3461 DE 21/12/2007
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
Es un pla parcial urbanístic de delimitació atès que ordena uns terrenys que no estan
prèviament delimitats com sectors de sòl urbanitzable.
Segons la vigent revisió del pla general de Flix aprovada definitivament al setembre
de 1994 per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, l’àmbit del pla parcial està inclòs
dins d’una zona de sòl urbanitzable no programat (UNP4) qualificada com sòl
industrial de desenvolupament opcional (16B1).
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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Al tractar-se d’un planejament anterior a l’aprovació de la Llei 2/2002 d’urbanisme, es
fa l’assimilació del sòl urbanitzable no programat a urbanitzable no delimitat i el
contingut del pla parcial s’ajusta a l’establert a l’art 66 de la mencionada llei i en
concret al seu apartat segon ja que es un àmbit no delimitat prèviament.
L’actual promotor es l’Institut Català del Sòl que es propietari de més del 90 % de
l’àmbit.
El pla parcial es va aprovar inicialment per part de l’Ajuntament de Flix el 10/8/2004.
Es va fer la informació pública sense que es presentessin al·legacions.
Es va rebre els informes favorables amb condicionants dels següents organismes:
- Agència Catalana de l’Aigua
- Direcció General de Carreteres
- Departament de Medi Ambient
- Departament de Cultura
- Departament de Treball i Indústria
La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre informa favorablement la
consulta prèvia de l’avanç del Pla parcial urbanístic de delimitació l’1/6/2005.
D’acord amb el contingut del document presentat a aprovació provisional s’ha
procedit a incorporar a l’àmbit del pla parcial la franja estreta i allargada de terreny de
sòl urbanitzable no programat que quedava entre el límit del Pla Parcial i el del sòl
urbà industrial i per altra part es contempla una parcel·la única industrial.
La superfície total prevista per cessions de terrenys de domini públic es veu
augmentada lo que representa una millor qualitat dels terrenys destinats a
equipaments i zona verda.
De tot això resulta que l’àmbit del pla parcial es de 79.078’79 m2, i la ordenació
proposada contempla:
1629’13 m2 de sistema viari
9991’02 m2 de zona verda
(12’62 %)
6385’27 m2 de equipament
(8’07 %)
61073’37 m2 de parcel·la industrial.
Els paràmetres edificatoris resultants corresponen a edificació industrial aïllada
separada 10 metres dels límits de la finca (es contempla la possibilitat d’agrupar-hi
uns terrenys industrials urbans colindants, propietat de l’Institut Català del Sòl), amb
una edificabilitat neta de 3’0889 m3/m2 i de 0’7722 m2/m2., una ocupació màxima del
60 % i una alçada reguladora màxima entre els 20,16 i 10 metres.
El document contempla també la incorporació tan a la memòria com a la normativa de
les prescripcions que consten als informes dels organismes consultats.
L’àmbit del pla parcial afecta als següents terrenys:
- 77373’17 m2 propietat de l’Institut Català del Sòl
97’843 %
- 1232’88 m2 propietat d’Ercros Industrial
1’559 %
- 472’74 m2 de vialitat ja existent
0’598 %

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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A més contempla com terrenys vinculats però exteriors als polígon la superfície de
6296’33 m2, propietat d’Ercros Industrial afectats per la infraestructura de connexió
per la xarxa d’aigües pluvials.
El sistema d’actuació contemplat es el de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació, essent l’administració actuant l’Institut Català del Sòl que serà el receptor
del 10 % de l’aprofitament.
Tractant-se de modificacions no substancials al document aprovat inicialment, atès
que s’ha millorat el seu contingut mitjançant un augment en termes absoluts i
percentuals de les cessions i que els espais resultants son de millor qualitat informo
favorablement l’aprovació provisional del pla parcial urbanístic de delimitació (PPUD)
per l’ampliació del Polígon Químic de Flix.
Una vegada s’hagi realitzat l’aprovació procedeix enviar tres còpies diligenciades a la
Comissió d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, conjuntament amb l’expedient per la
seva aprovació definitiva.
Atès el canvi de promotor considero que caldria notificar l’acord íntegre a Ercros
Industrial i a l’Institut Català del Sòl.”
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text
refós de la Llei d’Urbanisme regulen les figures de planejament dels plans parcials urbanístics, les
quals tenen per objecte, en sòl urbanitzable, de desenvolupar el planejament urbanístic general i
han de contenir totes les determinacions pertinents per a l’ordenació detallada dels sectors que
abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable.
2.- L’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós
de la Llei d’Urbanisme estableix les especificitats que, a més de les determinacions de caràcter
general, han de contenir els plans urbanístics derivats d’inicitiva privada.
3.- L’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós de
la Llei d’Urbanisme regula el procediment de tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal
i dels plans urbanístics derivats, 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’article 87.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós
de la Llei d’Urbanisme disposa que, l’administració competent, un cop s’hagi adoptat l’acord
d’aprovació provisional del pla, disposa d’un termini de 10 dies per lliurar lexpedient complert a
l’òrgan a qui correspon l’aprovació definitiva. En aquest cas, l’article 78.b) del Decret Legislatiu
1/2005, preveu que correspon a les Comissions Territorials d’Urbanisme l’aprovació definitiva de les
figures de planejament derivat.
5.- L’article 22.1 c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (abreujat LBRL),
d’acord amb la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, atribueix al Ple de la Corporació
l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels
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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plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, com ara l’aprovació
provisional del planejament derivat.
En conseqüència, a la vista dels anteriors antecedents i fonaments de dret, es proposa al
Ple de l’Ajuntament de Flix l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional el Pla Parcial de Delimitació “Ampliació Polígon
Químic de Flix”, formulat a iniciativa de l’INCASOL.
SEGON.- Traslladar aquest acord, juntament amb 3 còpies diligenciades de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Notificar el present acord a l’INCASOL i a ERCROS INDUSTRIAL, SA, als
efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT
dels membres presents, 8 vots a favor.
*****************************
3.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I
MITJANS DE COMUNICACIÓ, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I AJUNTAMENT DE FLIX PER A LA
RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE FLIX.
Antecedents:
1.- Amb data 21 de maig de 2007 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Flix, l’Institut
Català del Sòl i la Direcció General del Patrimoni Cultural, en aplicació de l’1% Cultural per acordar
la realització de les obres de Restauració del Castell de Flix.
2.- En virtut d’acord de Junta de Govern de data 5 d’octubre de 2007, sessió ordinària
número 11/2007, es va aprovar amb caràcter inicial el projecte tècnic: “Projecte bàsic i d’execució
restauració Castell de Flix”, redactat per l’Arquitecte Miquel Orellana Gavaldà, amb un pressupost
d’execució de contracta de 360.000 Euros, i que havia d’executar la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat mitjançant l’Institut Català del Sol
3.- En data 8 de novembre de 2007, (R.E. 3023), l’Institut Català del Sòl va remetre un
informe en el que el tècnic redactor va presentar a l’Institut Català del Sòl, un nou pressupost que
ascendeix a 507.955,85 Euros (IVA inclòs).
4.- En data 20 de desembre de 2007 el Responsable de Coordinació i Avaluació Tècnica de
l’Ú per Cent Cultural va remetre via e-mail la proposta d’addenda al Conveni que s’adjunta com
Annex I a la present Proposta d’Acord.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveuen expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant el
conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un
interès comú.
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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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix l’adopció de la següent.
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar la signatura de l’Addenda al Conveni signat al seu dia entre l’Ajuntament
de Flix, l’Institut Català del Sòl i la Direcció General del Patrimoni Cultural, que figura com annex al
present acord.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a fer
efectiva l’addenda esmentada.
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’Institut Català del Sòl i la Direcció General del
Patrimoni Cultural als efectes oportuns.
ANNEX I
ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE
COMUNICACIÓ, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE FLIX, PER A LA
RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE FLIX, EN APLICACIÓ DE L’U PER CENT CULTURAL.
Flix,
REUNITS:
D’una banda el senyor Emili Mas i Margarit, Gerent de l’Institut Català del Sòl, que actua en nom i
representació d’aquesta Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya.
De l’altra el Sr. Josep M. Carreté Nadal, Director General del Patrimoni Cultural.
I de l’altra l’Il.lm. senyor Pere Muñoz i Hernàndez, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix.
Totes les parts, es reconeixen mútuament en la qualitat en que intervenen, la capacitat legal
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i als esmentats efectes,
EXPOSEN:
I.- Que en el protocol de l’1% cultural aprovat el 26 d’octubre de 2005 per al trienni 2005-2008 hi ha
programada una actuació al castell de Flix per un import total de 360.608,00€ IVA inclòs.
II.- Que en data 21 de maig de 2007 es va formalitzar un conveni entre el Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació, l’Institut Català de Sòl i l’Ajuntament de Flix per dur a terme les obres de
restauració del castell de Flix amb una inversió conjunta de 360.608,00€ IVA inclòs.
III.- Que l’aportació de la Generalitat de Catalunya és de 180.304,00€ IVA inclòs i la de l’ajuntament
de Flix de 180.304,00€ IVA inclòs.
D’acord amb els antecedents esmentats, totes les parts,
CONVENEN
PRIMER.- Ampliar el pressupost previst en 147.347,84€ IVA inclòs dels quals 73.673,92€ IVA inclòs
corresponen a l’aportació de l’1% cultural de la Generalitat de Catalunya i 73.673,92€ IVA inclòs a
l’aportació de l’ajuntament de Flix.
SEGON.- L’ajuntament de Flix acorda delegar la contractació de les obres previstes al castell a
l’Institut Català del Sòl com a empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
I, perquè, consti, es signa la present addenda, per triplicat, en el lloc i la data assenyalada a
l’encapçalament.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT
dels membres presents, 8 vots a favor.
*****************************
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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4.- RATIFICACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I ERCROS INDUSTRIAL,
S.A. RELATIU AL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ÚS I EXPLOTACIÓ DE L’ABOCADOR MUNICIPAL
SITUAT A LA FINCA DENOMINADA “RACÓ DE LA PUBILLA” DE FLIX.
Antecedents:
1.- Amb data 19 de desembre de 2007 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Flix i
Ercros Industrial S.A. per a regular el règim econòmic de l’ús i explotació de l’abocador municipal
situat a la finca denominada “Racó de la Pubilla” de Flix, que s’adjunta com a Annex I al present
acord.
2.- L’esmentat conveni preveu explícitament la necessària ratificació del contingut del mateix
per part del Plenari de la Corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix l’adopció de la següent.
Proposta d’acord:
PRIMER.- Ratificar el conveni subscrit amb la mercantil ERCROS INDUSTRIAL, SA, que
figura com annex al present acord.
SEGON.- Notificar aquest acord a Ercros Industrial S.A...
ANNEX I
CONVENI entre l’Ajuntament de Flix i Ercros Industrial, S.A.
A Flix (Tarragona), el 19 de desembre del 2007.
R E U N I T S:
D’una part, l’Il·lustríssim Senyor Pere Muñoz Hernandez, major d’edat, proveït de DNI 39.837.953 K,
Alcalde-President, assistit pel Secretari General de la Corporació, Senyor Arturo González Benet;
i, d’una altre part, el Senyor Francisco García Bru, major d’edat, proveït de DNI 24.771.480 C;
I N T E R V E N E N:
El primer, en nom i interès de l’Excm. Ajuntament de Flix, com Alcalde-President de la corporació
municipal del mateix (d’ara endavant, “l’AJUNTAMENT”).
El segon, en nom i interès de la companyia ERCROS INDUSTRIAL, S.A., com Director General de
la Divisió Química Bàsica de la mateixa (d’ara endavant “ERCROS”).
Ambdues parts es reconeixen, recíprocament, la capacitat necessària per la celebració d’aquest
acord i, a l’efecte,
E X P O S E N:
I.
Que el 30 de setembre de 1987 ambdues parts van subscriure un acord en virtut del qual
ERCROS lliurava 3.500.000 pts a l’AJUNTAMENT, per tal que aquest fes l’adquisició d’una
sèrie de finques ubicades en el municipi de Flix, en el lloc conegut com “Racó de la Pubilla”,
finques números 76 y 278 del Cadastre de Rústica del Municipi de Flix, del Polígon 12
(d’ara endavant, “les FINQUES).
II.
Que segons el pactat en l’esmentat acord i, com part del mateix, l’AJUNTAMENT va conferir
a ERCROS l’ús de les FINQUES per que aquest les utilitzés com abocador en el que
dipositar els residus industrials que provinguessin de la seva fàbrica de Flix (en endavant,
ABOCADOR), compostos, bàsicament, per dissolucions de sal, hidròxid càlcic, clorur fèrric i
fosfat bicàlcic. L’esmentat ús es va atribuir a ERCROS en règim d’exclusivitat, de forma que
cap altre persona podia fer servir les FINQUES, ja fos com abocador, ja fos per qualsevol
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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altre ús. Així mateix, es va pactar expressament que ERCROS utilitzés les FINQUES fins el
total omplert de l’ABOCADOR, sota les prescripcions de les autoritats competents en
matèria de medi ambient i el control de l’AJUNTAMENT.
III.
Que en virtut del pactat en l’esmentat acord, ERCROS va assumir els treballs
d’acondicionament i de manteniment de l’ABOCADOR, comprometent-se a sufragar les
despeses que es derivessin, sense que s’establís cap cànon, tassa, arbitri, tribut o exacció
per raó de l’ús exclusiu de les FINQUES i de l’ABOCADOR que s’atribuïa a ERCROS.
IV.
Que l’explotació i gestió de l’ABOCADOR de titularitat municipal, s’ha dut a terme sota el
coneixement, prescripcions i autoritzacions de les Administracions autonòmica i local
competents per raó de la matèria.
V.
Que el 30 de juny de 1997 ambdues parts van convenir en modificar en alguns punts l’acord
del 30 de setembre de 1987. En concret, en virtut d’aquest nou acord, ERCROS s’obligava
al pagament d’una suma anual a l’AJUNTAMENT per un import de 3.000.000 de pts.,
establint-se un període de vigència, en relació amb les noves condicions econòmiques
introduïdes, de cinc anys.
VI.
El 02 de maig del 2003, ambdues parts van procedir a firmar un nou acord, en el que es va
elevar la suma anual a satisfer a l’AJUNTAMENT a 18.865,76 euros anuals, fixant-se un
període de vigència, respecte al nou import pactat, de cinc anys. Així mateix, i
exclusivament per facilitar l’implantació d’empreses químiques al Polígon de Flix, es va
facultar a l’Ajuntament a autoritzar la deposició de residus a l’abocador per les esmentades
empreses químiques.
VII.
Que es fa necessari definir un nou regim econòmic que substitueixi allò que es va acordar el
02 de maig de 2003, de conformitat amb els següents
P A C T E S:
PRIMER.- Condicions econòmiques
A partir de la data de la firma del present Conveni queden extingits els acords econòmics pactats el
02 de maig de 2003. En el seu lloc, l’ocupació de les FINQUES per l’ús i explotació de
l’ABOCADOR, i sota les autoritzacions de les Administracions ambientals competents, quedarà
subjecte al següent règim econòmic:
a) ERCROS satisfarà a l’AJUNTAMENT una suma anual variable consistent en 1 Euro per
cada tona de residu dipositat a l’ABOCADOR, que com a mínim serà de 25.000.- euros
anuals.
b) El pagament d’aquesta suma es realitzarà mensualment, per mesos vençuts el dia 25 de
cada mes. A tal efecte, ERCROS remetrà a l’AJUNTAMENT una còpia del Llibre Oficial de
Control (art. 18 de la Llei 6/93, i art. 7 del Decret 115/94 i Decret 93/99) corresponent al mes
vençut acreditativa de les tones efectivament dipositades durant aquest mes, conjuntament
amb el pagament corresponent.
c) Trimestralment, ERCROS remetrà a l’AJUNTAMENT còpia del Informe Oficial d’Explotació
que s’envia a l’Agencia de Residus, descriptiu de les tones dipositades a l’ABOCADOR.
d) El pagament d’aquesta renta mensual serà revisat anualment i adaptat a les variacions que
experimenti l’Índex de Preus al Consum (IPC), en l’àmbit de Catalunya, més un punt
addicional.
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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SEGON.Entrada en vigor i durada.
El present Conveni entrarà en vigor i serà plenament aplicable a partir de l’01 d’abril de 2007, i tindrà
una durada de 20 anys, prorrogables fins el termini màxim que contempli la normativa patrimonial
aplicable a les Administracions Públiques.
Les condicions econòmiques es revisaran cada 10 anys, sense perjudici dels drets d’ocupació de les
FINQUES i explotació de l’ABOCADOR de ERCROS INDUSTRIAL S.A.
TERCER.Fur i ratificació.
Qualsevol controvèrsia o disputa que pogués sorgir entre les parts en relació amb aquest Conveni
es sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents en el municipi de Flix.
La eficàcia d’aquest conveni quedarà condicionada a la ratificació del seu contingut pel Ple de
l’AJUNTAMENT.
I, en prova de conformitat, ambdues parts firmen el present document per duplicat però, a un sol
efecte, en el lloc i data dalt ressenyats.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT
dels membres presents, 8 vots a favor.
*****************************
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Sense contingut material
*****************************
6.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde informa els membres del les obres, la inclusió de les quals s’ha sol·licita al Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-2012, el resum del qual és el següent:
- Projecte de millora energètica i d’instal·lacions de l’enllumenat públic:
Fase 1A: Pressupost de contracta: 425.358,01 Euros.
Fase 1B: Pressupost de contracta: 109.717,88 Euros.
- Arranjament del C/Illes. Pressupost de contracta: 198.915,36 Euros.
- Instal·lació de bateries de contenidors soterrats d’escombraries: 136.265,20 Euros.
- Hotel d’entitats: 244.350,00 Euros.
*****************************
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Ni per part dels regidors assistents, ni per part del públic assistent a la sessió 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
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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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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