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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 1/2008 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX,
CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2008
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
1/2008
Decret d’Alcaldia núm.: 10/2008, de 10 de gener
30 de gener de 2008
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
19:35 hores
20:10 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. 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.
Sra. Montserrat Canals i Aliaga, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Excusa assistència:
Sr. Ramon Sabaté Arqué, 3r Tinent d’Alcalde 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.
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 de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial
3. Modificació de les Bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment
de l’activitat econòmica i comercial del municipi de Flix.
4. Modificació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts econòmics municipals a
famílies amb infants i adolescents.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer 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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5. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 5/2007, del
Pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de
crèdit.
6. Ratificació del conveni signat entre l’Ajuntament de Flix i l’Associació Nuclear AscóVandellós II, A.I.E.
7. Assumptes sobrevinguts.
8. Informes diversos
9. Precs i preguntes.
*****************************
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. Ramón Sabaté i Arqué, amb
motiu del traspàs de la Sra. Rosita Arqué, mare del regidor.
01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a aprovació les següents actes:
Acta núm.: 12/2007, corresponent a la sessió extraordinària de 18 de desembre de
2007.
Acta núm.: 13/2007, corresponent a la sessió ordinària de 30 de desembre de 2007.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots del
membres de la Corporació assistents a la sessió, (8 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. RATIFICACIONS DECRETS DE PRESIDÈNCIA
Es proposa la ratificació dels següents Decrets de Presidència:
Decret
2007/215
2007/216
2007/217
2007/218
2007/219
2007/220
2007/221
2007/222

Data
29/11/2007
29/11/2007
30/11/2007
11/12/2007
11/12/2007
11/12/2007
12/12/2007
17/12/2007

Referència del Decret
Composició Mesa de Contractació Concurs mobiliari laboratori centre tecnològic
Decret ordre execució solar C/Gombau 52
Mesa contractació Equipament laboratori Centre Tecnològic Medioambiental
Decret d'ampliació de termini UTE Sistemes Flix
Inici expedient PLU
Anul·lació cobrament varis impostos improcedents
Convocatòria Junta de Govern
Convocatòria Ple extraordinari

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer 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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2007/223
2007/224
2007/225
2007/226
2007/227
2007/228
2007/229
2007/230
2007/231
2007/232
2007/233
2007/234
2007/235
2007/236
2008/1
2008/2
2008/3
2008/4
2008/5
2008/6
2008/7
2008/8
2008/9
2008/10
2008/11
2008/12

17/12/2007
17/12/2007
17/12/2007
17/12/2007
24/12/2007
24/12/2007
27/12/2007
27/12/2007
28/12/2007
28/12/2007
28/12/2007
28/12/2007
28/12/2007
31/12/2007
07/01/2008
07/01/2008
07/01/2008
14/01/2007
15/04/2007
22/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
25/01/2008
25/01/2008
25/01/2008
28/01/2008

Decret Convocatòria Mesa contractació mobiliari
Decret convocatòria Mesa contractació equipament
Subvenció cursos català bàsic 2007/08
Sol·licitud participació projecte e-Tram
Convocatòria Ple
Convocatòria Junta de Govern
Sol·licitud subvenció memòria democràtica
Inici expedient recuperació camí i protecció legalitat urbanística DEBESA
Sol·licitud subvenció camins al Consell
Decret autoritzant cessió drets propietat intel·lectual de fotos.
Decret d'arxiu expedient sancionador Xavier Sans Martinez
Acord per ocupació via pública La Barca, 25
Contractació C. Martinez Pobladó
Modificació erra2008/
Canvi titular rebuts arbitris municipals
Renovació estrangers
Acceptació subvenció ARTIC
Convocatòria Junta de Govern Local
Resolució projecte de reparcelació Polígon P9.4A1
Subsanació acord Junta de Govern 14/12/07
Sol·licitud subvenció català al Consell Comarcal
Canvi titularitat arbitris
Decret fixació calendari pagament tributs i altres per a 2008
Convocatòria sessió plenària 1/2008
Correcció errada material acord Junta Govern devolució fiança i imposició taxa
Decret inici exp. Patrimonial Anna Rodes Cervelló

VOTACIÓ. Sotmesa a votació, la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents a la sessió, 8 vots a favor.
*****************************
3.- MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL DEL MUNICIPI DE FLIX.
Antecedents:
1.- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària núm.: 4/2006, celebrada el dia 23 de març de
2006, va aprovar les Bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l’activitat
econòmica i comercial del municipi de Flix.
2.- Les esmentades Bases es van sotmetre a exposició pública, mitjançant edictes inserits al tauler
d’edictes de la Corporació, i al BOPT núm.: 84, de 10.04.2006, sense que durant el termini de
presentació de reclamacions i al·legacions, se’n formulessin.
3.- El text íntegre de les Bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de
l’activitat econòmica i comercial del municipi de Flix, es va publicar al BOPT núm.: 143, de
21.06.2006, i la referència de l’esmentada publicació en el DOGC núm.: 4764, de 12.07.2006.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
El Secretari General,
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4.- L’Ajuntament considera convenient procedir a la modificació parcial de les esmentades Bases.
Fonaments de Dret:
1.- Article 239 a 241 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.
2.- Articles 118 a 129 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
3.- Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions.
4.- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.
En conseqüència, atesos els 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 inicialment la modificació de les Bases reguladores de la concessió de
subvencions per al foment de l’activitat econòmica i comercial del municipi de Flix, d’acord amb el
següent:
Modificar l’article cinquè, que quedarà redactada de la següent manera:
“Article 5è.- Avaluació.
1. Les sol·licitud s’avaluaran, mitjançant una Comissió Tècnica, que estarà integrada pel
Alcalde-President, pel Regidor d’Hisenda, pel Regidor d’Indústria, Comerç i Turisme, pel
responsable del Servei Municipal de Promoció i Desenvolupament Econòmic, per
l’Arquitecte Tècnic Municipal, per l’Interventor de l’Ajuntament, i pel Secretari de la
Corporació, que actuarà com a Secretari de la Comissió Tècnica.
2. La Comissió Tècnica podrà sol·licitar els informes externs que consideri oportuns per
l’avaluació dels expedients de sol·licitud. També podrà, la Comissió Tècnica, demanar
al sol·licitant la modificació, i/o, millora de la sol·licitud.
3. La Comissió Tècnica a l’hora de valorar els expedients de sol·licitud d’ajut regulats en
l’apartat 1.2., a) i b). tindrà en compte, entre altres qüestions,
a) l’interès social de la inversió.
b) el nombre de llocs de treball estables creats.
c) les característiques dels llocs de treball estables creats, i la seva incidència sobre
col·lectius determinats (dones, joves, aturats de llarga durada).
d) el volum de la inversió prevista.
e) la diversificació econòmica del municipi.
4. Avaluada la sol·licitud per la Comissió Tècnica, es notificarà a l’interessat el resultat
de l’esmentada avaluació, amb la indicació de la quantia de la subvenció que es
proposa, i les condicions a que la mateixa es sotmet, concedint-li una termini
d’audiència de deu dies hàbils, a efectes que per aquell es puguin formular les
al·legacions i observacions que estimi oportunes.
5. Finalitzat el tràmit d’audiència, la totalitat de l’expedient s’elevarà a la Junta de
Govern Local per a la seva resolució.”
SEGON.- Sotmetre l’esmentada modificació de les bases a informació pública, durant un termini de
20 dies hàbils, a efectes que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que s’estimin
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
El Secretari General,
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oportunes, tot això, en compliment de l’establert en l’article 124.2 del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 8 vots a favor.
*****************************
4.- MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVUALS MUNICIPALS
PER A FAMÍLIES AMB INFANTS I ADOLESCENTS.
Antecedents:
1.- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària núm.: 4/2006, celebrada el dia 23 de març de
2006, va aprovar les Bases reguladores de la concessió d’ajuts individuals municipals a famílies
amb infants i adolescents.
2.- Les esmentades Bases es van sotmetre a exposició pública, mitjançant edictes inserits al tauler
d’edictes de la Corporació, i al BOPT núm.: 84, de 10.04.2006, sense que durant el termini de
presentació de reclamacions i al·legacions, se’n formulessin.
3.- El text íntegre de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts individuals municipals a famílies
amb infants i adolescents, es va publicar al BOPT núm.: 143, de 21.06.2006, i la referència de
l’esmentada publicació en el DOGC núm.: 4764, de 12.07.2006.
4.- L’Ajuntament considera convenient procedir a la modificació parcial de les esmentades Bases.
Fonaments de Dret:
1.- Article 239 a 241 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.
2.- Articles 118 a 129 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
3.- Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions.
4.- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.
En conseqüència, atesos els 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 inicialment la modificació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts
individuals municipals a famílies amb infants i adolescents, que figuren com annex al present acord,
d’acord amb el següent:
Modificar la base setena, que quedarà redactada de la següent manera:
“Base 7. Instruments de valoració.
Els instruments de valoració dels ajuts individuals tindran en compte els següents factors:
- El nivell econòmic de la unitat familiar segons la renta per càpita.
- El factor familiar, en funció dels membres de la unitat familiar i el suport familiar.
- La valoració professional.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
El Secretari General,
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Aquests factors es quantificaran en la forma que s’expressa en el protocol que figura com
annex 2 a les presents bases.
A l’hora de valorar la situació econòmica de la família, es tindrà en compte el número de
membres de la unitat familiar de convivència que consten en el Padró Municipal d’Habitants.
En les situacions en que les famílies immigrants tinguin fills en el país d’origen, aquests no
es comptabilitzaran.
La suma dels factors dona una puntuació final que determinarà el dret a obtenir, o no, l’ajut.
El mínim de puntuació per accedir als ajuts ha de ser de 5 punts.
Punts obtinguts
Percentatge màxim de l’ajut
5
25 %
6
35 %
7
45 %
8
55 %
9
65 %
10
75 %
SEGON.- Sotmetre l’esmentada modificació de les bases a informació pública, durant un termini de
20 dies hàbils, a efectes que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que s’estimin
oportunes, tot això, en compliment de l’establert en l’article 124.2 del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 8 vots a favor.
*****************************
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 5/2007 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS.
Antecedents:
1.- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2007, va
aprovar. Amb caràcter inicial l’expedient de modificació de crèdit núm.: 05/2007, del tipus: crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors ingressos.
2.- L’esmentat expedient de modificació de crèdit, es va sotmetre a exposició pública, mitjançant el
tauler d’edictes de la Corporació, i edicte inserit en el BOPT núm.: 292, de 19 de desembre de 2007.
3.- Durant l’esmentat termini d’exposició pública, es va detectar una errada material, en l’annex a
l’acord d’aprovació de l’esmentat expedient, mitjançant Decret d’Alcaldia núm.: 236/2007, de 31 de
desembre, es va procedir a efectuar la corresponent rectificació, de conformitat amb l’establert en
l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de la Administracions Públiques
i del procediment administratiu Comú.
4.- Finalitzat el termini d’exposició pública no s’han presentat ni reclamacions ni al·legacions contra
el mateix.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
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 amb caràcter definitiu, l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2007, del
pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per
majors ingressos, el detall del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Publicar un resum de l’esmentada modificació en el Butlletí oficial de la província, d’acord
amb la correcció d’errades efectuada.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 5/2007. Pressupost Ajuntament 2007.
Cap.
1
2
3
4
6
7
9

Previsió inicial
Denominació
Despeses de personal
1.221.700,00
Despeses en béns corrents i serveis
1.304.061,08
Despeses financeres
66.980,00
Transferències corrents
286.008,02
Inversions reals
2.619.054,51
Transferències de capital
10.000,00
Passius financers
185.532,00
Totals........................
5.693.335,61

Augments

Previsió
definitiva

35.864,21
151.449,64
22.000,00
51.563,00
422.110,15
3.350,00
1.250,00
687.587,00

1.257.564,21
1.455.510,72
88.980,00
337.571,02
3.041.164,66
13.350,00
186.782,00
6.380.922,61

VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 8 vots a favor.
*****************************
6.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I LA “ASOCIACIÓN
NUCLEAR ASCÓ – VANDELLÓS II, A.I.E.”
Antecedents:
1.- Amb data 22 de gener de 2008, l’Ajuntament de Flix la “Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II,
A.I.E.” van signar un conveni de col·laboració que té per objecte el patrocini per part de la segona
de l’adequació de la sala de formació amb mobiliari i equips informàtics pel Centre d’Empreses la
Ribera.
2.-El pacte cinquè de l’esmentat conveni preveu que ,’eficàcia del conveni resta condicionada a la
ratificació del mateix per part del Ple de la Corporació.
En conseqüència, atesos els anteriors antecedents i fonaments de Dret, es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Ratificar en tot els seu contingut el conveni de data 22 de gener de 2008, subscrit entre
l’Ajuntament de Flix la “Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II, A.I.E.”, que té per objecte el
patrocini per part de la segona de l’adequació de la sala de formació amb mobiliari i equips
informàtics pel Centre d’Empreses la Ribera, i que figura com annex al present acord.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la “Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II, A.I.E.”, als efectes
oportuns.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
El Secretari General,
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Annex
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PATROCINIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE FLIX
Y LA ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II, AIE .
En Flix a 22 de Enero de 2008.
REUNIDOS
De una parte, el AYUNTAMIENTO DE FLIX, (en adelante El Ayuntamiento) con domicilio en calle
Mayor, 18, con N.I.F. P-4306100-A, representado por su Alcalde-Presidente D. Pere Muñoz
Hernández, en su representación y en ejercicio de las competencias que le son propias.
De otra parte, “ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II, AIE” (en adelante ANAV) con
domicilio en 43890 Hospitalet de l´Infant, Tarragona, Carretera Nacional 340, p.k 1.123 (CENTRAL
NUCLEAR VANDELLÓS II), con N.I.F G-58209685, representada por D. Rafael Gasca Pinilla, en
su calidad de Director de Central Nuclear Ascó.
Ambas partes se reconocen en la respectiva calidad con que actúan, la capacidad legal suficiente y
necesaria para contratar y obligarse y, de su libre y espontánea voluntad,
EXPONEN
I.- Que ANAV, en tanto que gestora de la Central Nuclear Ascó sita en el término municipal de Ascó,
viene colaborando activamente en la dinamización socioeconómica de Flix y en su crecimiento
sostenible, cooperando con el Ayuntamiento para velar por la mejora de las condiciones de vida de
sus ciudadanos y ciudadanas.
II.- Que, en el marco de dicho principio de colaboración, ambas partes han decidido colaborar en una
acción orientada a la mejora de la calidad de vida de los vecinos del municipio mediante un proyecto
socio-laboral consistente en la adecuación de un local situado en el “Centre d’Empreses de Flix” para su
uso como telecentro municipal para ofrecer servicio de formación en 12 puestos y combinar dicho
servicio con el asesoramiento en materia de fomento de la creación de empresas y desarrollo local.

III.- Que, para definir el patrocinio y colaboración económica de ANAV en el proyecto indicado,
ambas partes mediante el presente documento:
ACUERDAN
Primero.- ANAV patrocinará la adecuación de la sala de formación con el mobiliario y equipos
informáticos necesarios a tal fin en el local situado en el Centre d’Empreses de Flix.. Dicho
patrocinio consistirá en una colaboración económica a través de un pago, por importe de 22.500
Euros, que se hará efectivo en el periodo de 30 días desde la firma de este convenio.
El Ayuntamiento justificará por escrito la aplicación de la colaboración económica de ANAV antes
reseñada de tal forma que pueda considerarse partida fiscalmente deducible en los balances de
cada ejercicio que elabore ANAV o las Comunidades de Bienes que integran la asociación. A estos
efectos aportará los contratos de suministro y la adecuación a las nuevas finalidades de carácter
público y social, etc.
Segundo.- ANAV tendrá derecho a hacer público este convenio y el contenido de sus cláusulas a
los medios de comunicación que considere oportuno, así como en las publicaciones y medios
locales.
Adicionalmente, la sala del centro tendrá un nombre que evoque la Central Nuclear de Ascó a
definir.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
El Secretari General,
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Tercero.- El Ayuntamiento se compromete a difundir la colaboración de Central Nuclear Ascó en el
referido proyecto mediante cartel o placa identificativa situada en el emplazamiento de las
instalaciones objeto del patrocinio, así como en las publicaciones y medios locales.
La colaboración de ANAV en el proyecto objeto del presente contrato será exclusiva de manera que
el Ayuntamiento no alcanzará acuerdos de patrocinio o cualquier otro tipo de colaboración ya sea a
título gratuito u oneroso con otras entidades privadas en relación a este proyecto. El incumplimiento
de esta obligación por parte del Ayuntamiento facultará a ANAV a resolver el presente convenio y
supondrá la obligación del Ayuntamiento de restituir a ANAV las cantidades efectivamente
satisfechas o las actuaciones realizadas.
Cuarto.- El ayuntamiento se compromete a facilitar a ANAV o a sus empresas integrantes cuanta
documentación sea necesaria para acogerse a los incentivos y exenciones fiscales y ventajas de
todo tipo con motivo de las aportaciones realizadas en virtud del presente convenio y en particular a
entregar la certificación prevista por la ley 49/2002 del 23 de diciembre.
Quinto.- La eficacia de este convenio, quedará condicionada a la ratificación de su contenido por el
Pleno del Ayuntamiento.
Leído por las partes y hallándolo conforme se afirman y ratifican en su contenido firmándolo en
duplicado ejemplar y a un solo efecto en la ciudad y fecha al principio indicadas.
VOTACIÓ. Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 8 vots a favor.
*****************************
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Sense contingut material
*****************************
8.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa els membres de la Corporació dels següents assumptes:
a) 31/1/2008. Conferència del Sr. Salvador Cardús a Ca Don Ventura, relacionada amb el
civisme, dins les actuacions incloses en el Pla de Desenvolupament Comunitari.
b) Població oficial a 1 de gener de 2007. L’Alcalde informa que la població de Flix a 1 de
gener de 2006, que ha estat publicada oficialment aquests dies és de 4.006 habitants. Tot i aquesta
xifra, l’Alcalde informa que la població a 1 de gener de 2008m, que es publicarà l’any vinent, el
nombre d’habitants de la població és de 4.104 habitants, d’aquests 472 són estrangers, la qual cosa
suposa un 12 % d’immigració.
c) 06/02/2008. Celebració d’un Congrés Internacional sobre rius contaminats, en que es
parlarà de la nostra població.
d) 06/02/2008. Sessió de la Comissió de seguiment de l’embassament de Flix, que es
celebrarà al nostre municipi, a les 17 hores.
e) Licitació de les obres de neteja del pantà. L’Alcalde informa que el 21 de febrer de 2008
finalitza el termini de presentació d’ofertes per participar en l’esmentat concurs.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
El Secretari General,
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f) 08/02/2008. Visita al President de la Diputació de Tarragona per explicar-li la problemàtica
i necessitats del nostre municipi.
g) 12/02/2008. Convocatòria d’una reunió de la Diputació de Tarragona per tractar sobre el
PAM, (Pla d’Actuació Municipal).
h) 15/02/2008. Visita a la nostra població del Director General de Joventut..
i) 28/01/2008. L’Alcalde anuncia que l’esmentat dia han sortir a la venda les parcel·les de
l’ampliació del Polígon Químic de Flix.
El 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa els membres de la Corporació sobre la situació en
que es troba el Centre d’Empreses. El Sr. Bosch explica que el Centre encara no es troba obert, i
que actualment s’està executant el projecte de telecomunicacions del mateix, i que l’esmentat
projecte és un projecte molt ambiciós que donarà serveis a l’edifici de l’Ajuntament i la resta
d’edificis municipals. També explica el Sr. Bosch, que actualment ja hi ha peticions de tres
despatxos i dos naus industrials.
*****************************
9.- PRECS I PREGUNTES.
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 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 28/02/08
Flix, 28 de febrer de 2008.
El Secretari General,
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