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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 7/2008 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 5 DE JUNY DE 2008
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Forma de convocatòria:
Data de celebració:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
7/2008
Decret d’Alcaldia núm.: 94/2008, de 3 de juny
5 de juny de 2008.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
19:35 hores
21:00 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.
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Neus Guiu Cervelló, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Montserrat Canals Aliaga, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Secretària:
Sra. Dolors Corbella i Aguilar, Secretària habilitada de l’Ajuntament.
Altres assistents:
Sr. Josep Viñado i Pujol, Cap dels Serveis Municipals de l’Ajuntament.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Parcial de la Ventonella.
4. Projecte d’urbanització de Projecte d’Urbanització de la Modificació Puntual
del Pla Parcial Urbanístic “La Ventonella”.
5. Delegació de competències en la Diputació de Tarragona pel que fa a la
declaració i liquidació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les quotes
corresponent al cànon de l’aigua.
6. Elecció del Jutge de Pau titular i suplent.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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7. Declaració de l’obra. “Construcció d’Almàssera”, promoguda per la
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix com a obra d’especial interès
municipal.
8. Aprovació de la rectificació del Padró Municipal d’Habitants.
9. Moció a favor de declarar la festa de Sant Joan com a Festa Nacional dels
Països Catalans.
10. Moció relativa a la cobertura medicalitzada de les emergències
extrahospitalàries.
11. Declaració del municipi de Flix zona lliure de transgènics.
12. Moció en relació al Correllengua 2008.
13. Assumptes sobrevinguts.
14. Informes diversos.
15. Torn obert de paraules.
***************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
- Acta núm.: 04/2008, corresponent a la sessió ordinària de 25 de març.
- Acta núm.: 05/2008, corresponent a la sessió extraordinària de 28 d’abril.
- Acta núm.: 06/2008, corresponent a la sessió extraordinària de 14 de maig.
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. RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA
Es proposa la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia:
Núm.

Data

Referència del Decret

2008/49 20/03/2008 Aprovació inicial Projecte Reforma Mas de Pitoia
2008/50 28/03/2008 Nomenament Sr. Rojals com a Cap Guàrdia Municipal
2008/51 28/03/2008 Decret de concessió d'excedència a Cristina Pujals
2008/52 28/03/2008 Decret cessió instal·lacions Poliesportiu 06/04/08
2008/53 28/03/2008 Decret sol·licitud subv. Comerç obres complementàries Mercat
2008/54 31/03/2008 Sol·licitud subvenció electrificació Boveres
2008/55 04/04/2008 Convocatòria Junta de Govern
2008/56 04/04/2008 Autorització Club Ciclista Gran Premi Massi
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,

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

Data

Referència del Decret

2008/57 07/04/2008 Decret denegació llicència 100/2007. Andrew Veck
2008/58 07/04/2008 Decret ratificació suspensió i concessió termini 2 mesos. A. Veck.
2008/59 07/04/2008 Decret anul·lació rebuts i arbitris
2008/60 07/04/2008 Decret correcció erra2008 Junta de Gv. 14-12-07
2008/61 08/04/2008 Requeriment G. Vilarasau
2008/62 11/04/2008 Ratificació suspensió i requeriment PLU 14/2008
2008/63 14/04/2008 Sol.licitud subvenvió arxiu municipal
2008/64 16/04/2008 Decret concessió llicència activitat "Lo Cauet S.C.P."
2008/65 22/04/2008 Legalitat urbanística 2008rren Henry Bush
2008/66 23/04/2008 Convocatòria Ple extraordinari 28 d'abril de 2008
2008/67 23/04/2008 Nomenament secretària-interventora accidental
2008/68 25/04/2008 Sol.licitud subvenció PEIN
2008/69 29/04/2008 Aprovació Pla Director
2008/70 30/04/2008 Sol.licitud subvenció Pla Polítques de Dones
2008/71 02/05/2008 Entra2008 domicili c/ Gombau, 52
2008/72 02/05/2008 resposat alegacions telefonica imposició d'ICIO i taxes
2008/73 02/05/2008 Al·legacions PUOSC
2008/74 02/05/2008 Sol.licitud subvenció camins forestals
2008/75 05/05/2008 Sol.licitud subvenció Casal de Joves i Centre Empreses
2008/76 05/05/2008 Sol.licitud subvenció Bucs d'Assaigs
2008/77 06/05/2008 Llicència obres Endesa Distribucion Elèctrica, SLU
2008/78 06/05/2008 Anul.lar rebuts taxes, per duplicitat
2008/79 07/05/2008 Contractació Jose M. Pardell Sas
2008/80 09/05/2008 Liquidació pressupost general exercici 2007
2008/81 09/05/2008 Convocatòria Ple extraordinàri
2008/82 15/05/2008 Protecció legalitat urbanística
2008/83 16/05/2008 Autorització ven2008 productes pirotecnics.
2008/84 16/05/2008 Sol.licitud subvenció cursos català
2008/85 19/05/2008 Permís muntatge de basti2008
2008/86 22/05/2008 Concessió llicència urbanística
2008/87 22/05/2008 Anul.lar rebuts arbitris municipals
2008/88 23/05/2008 Subhasta Casa Avd. Catalunya,1
2008/89 27/05/2008 Convocatòria Junta de Govern.
2008/90 26/05/2008 Tramitació compte general
2008/91 28/05/2008 Convocatòria Comisió Comptes
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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Núm.

Data

Referència del Decret

2008/92 02/06/2008 Tancament taller G. Vilarasau, Molí,53
2008/93 03/06/2008 Sol·licitud nomenament com a secretari en acumulació del Sr. A. González
2008/94 03/06/2008 Convocatòria Ple

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.
***************************************
03.- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL AL PLA PARCIAL
URBANÍTIC LA VENTONELLA.
Antecedents.
1.- Amb data 8 d’abril de 1987, la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona va
aprovar definitivament el Pla Parcial del sector de la Ventonella. L’esmentat Pla va ser
objecte d’una primera modificació, aprovada definitivament en data 25 d’abril de 1990, i
d’una segona aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre en data 6 de març de 206.
2.- L’Institut Català del Sòl ha presentat a aquest Ajuntament, amb data 22/04/2008,
(Registre d’entrada núm.: 1051, una Modificació puntual del Pla parcial urbanístic la
Ventonella.
3.- L’Arquitecte Municipal, Sr. Antoni Masàlies, en data 22/04/2008, ha emes el següent
informe:
“MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL “LA VENTONELLA” març de 2008
ESCRIT 1051 DE 22/4/2008
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
S’ha presentat a tràmit el projecte de modificació del Pla Parcial La Ventonella
redactat per l’Area de Vendes de l’Institut Català del Sòl.
El Pla Parcial va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme al 1987,
posteriorment s’aprova una modificació puntual al 1990 i un altra al 2005.
El tràmit a seguir si s’escau es aprovació inicial , informació pública d’un mes,
petició d’informes a organismes, aprovació provisional i trasllat de l’expedient a
la Comissió d’Urbanisme per l’aprovació definitiva.
Durant la redacció del document, per part del tècnic redactor s’han efectuat
consultes als serveis tècnics municipals i al regidor d’urbanisme, havent-se
incorporat les directrius aportades.
Aquesta nova modificació es destina a la obtenció de 6593 m2 de sòl per la
construcció d’habitatge de protecció pública, aprofitant el sostre màxim
edificable contemplat al planejament vigent de 26054’30 m2.s sense variar-lo,
augmentant la densitat un 20 % aproximadament i utilitzant una tipologia similar
a la introduïda en la última modificació per la zona d’habitatges de protecció
pública.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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Inicialment el pla parcial tenia dos tipologies residencials, la d’habitatges
unifamiliars en filera i la unifamiliar aillada/aparellada, en la última modificació
tramitada es va introduïr la zona plurifamiliar de protecció oficial.
En aquesta modificació es disminueix la zona unifamiliar en filera de 17.980 m2
a 6555’77 m2, distribuint-se aquesta superficie en 447 m2 destinats a sistema
viari per separar la zona plurifamiliar del conjunt residencial Bassa de les
Clotxes tal com s’havia indicat des de l’ajuntament, en 4384’23 m2 destinats a la
zona unifamilar aillada/aparellada i en 6593 m2 destinats a la zona plurifamiliar
de protecció oficial.
Els paràmetres aplicats a les zones son els del planejament vigent amb
matitzacions puntuals en els gàlibs de les edificacions.
Amb la modificació es produeix un augment de 34 habitatges respecte als 174
previstos en el planejament vigent per el pla parcial.
La distribució d’habitatges per zones amb la modificació serà:
- 35 habitatges per la zona unifamiliar en filera.
- 74 habitatges per la zona unifamiliar aillada/aparellada
- 99 habitatges per la zona plurifamiliar de protecció oficial.
La zona destinada a HPO es situa en quatre parcel.les (una d’elles ja formava
part de l’anterior modificació) que separarien el conjunt residencial de la Bassa
de les Clotxes i les zones unifamiliars de la Ventonella.
Considerant que la proposta es coherent amb la orientació adoptada en
l’anterior modificació, que l’augment de la densitat es contrarrestada per les
reserves d’espais lliures i equipaments que contempla el pla parcial, que
superen substancialment els mínims establerts al DL 1/2005, que el municipi de
Flix no disposa de oferta de sòl destinat expresament a la promoció d’habitatge
protegit i atés que s’ha de donar tràmit a la sol.licitud, proposo l’aprovació
inicial del projecte de modifcació puntual del pla parcial La Ventonella.
Caldrà donar publicitat a l’acord, disposar el termini d’informació pública i
sol.licitar informe als següents organismes adjuntant una còpia del projecte
(caldrà demanar dos còpies més a l’INCASOL):
- Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Agència Catalana de l’Aigua”
Fonaments de dret:
1.- L’article 93 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós
de la Llei d’Urbanisme, estableix que el planejament urbanístic, atès que és una
disposició de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió,
modificació i revisió
2.- L’article 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text
refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
3.- L’article 93 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós
de la Llei d’Urbanisme, estableix que el planejament urbanístic, atès que és una
disposició de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió,
modificació i revisió.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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4.- 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.
5.- Els articles 84 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme desenvolupa l’establert en el Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol.
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 puntual del Pla Parcial urbanístic La
Ventonella, formulat a iniciativa de l’Institut Català del Sòl.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant la
publicació dels corresponents edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província i en la
premsa periòdica. El termini d’informació pública es comptarà a partir de l’endemà de la
darrera publicació obligatòria.
TERCER.- Simultàniament al tràmit anterior, es sol·licitaran els següents informes
sectorials,
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Agència Catalana de l’Aigua
QUART.- Notificar el present acord a tots els interessats que figuren en l’expedient.”
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.
***************************************
04.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC “LA VENTONELLA” DEL TM DE FLIX.
Antecedents
1.- l’Institut Català del Sòl ha elaborat el Projecte d’Urbanització de la Modificació Puntual
del Pla Parcial Urbanístic “La Ventonella”.
2.- Els Serveis Tècnics Municipals han emes el següent informe:
“PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA
PARCIAL “LA VENTONELLA” març de 2008
ESCRIT 1051 DE 22/4/2008
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
S’ha presentat a tràmit el projecte de urbanització de la modificació del Pla
Parcial La Ventonella redactat per l’Area de Vendes de l’Institut Català del Sòl.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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En paral.lel està en tràmit la figura de la Modificació del Pla Parcial que ha estat
informada favorablement per el tècnic que subscriu per la seva aprovació inicial.
Examinat el contingut del document s’han de fer les següents observacions:
- no estan previstes les modificacions de les escomeses dels serveis de
les noves parcel.les atesa la nova tipologia i augment d’habitatges a
construir
- la senyalització viària prevista es incompatible amb la situació dels
punts d’enllumenat
Ates que les deficiencies observades poden relaitzar-se abans de l’aprovació
definitiva del document, proposo que s’aprovi inicialment el projecte de
urbanització de referència condicionat a:
- que prèviament s’hagi aprovat inicialment la modificació del pla parcial.
- que abans de l’aprovació definitiva es presenti el projecte modificat que
subsanin les esmenes observades de:
o no estan previstes les modificacions de les escomeses dels
serveis de les noves parcel.les atesa la nova tipologia i augment
d’habitatges a construir
o la senyalització viària prevista es incompatible amb la situació
dels punts d’enllumenat
- que no es procedeixi a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització
fins que no s’hagi procedit a l’aprovació definitiva de la modificació del
pla parcial.
Caldrà donar publicitat a l’acord, disposar el termini d’informació pública i
sol.licitar informe als següents organismes adjuntant una còpia del projecte
(caldrà demanar dos còpies més a l’INCASOL):
- Agència Catalana de l’Aigua
- ENDESA
- TELEFÓNICA”
Fonaments De Dret
1.- L’article 70 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme (en endavant abreujat TRLUC), defineix els projectes
d’urbanització com els projectes d’obres que tenen per finalitat posar en pràctica les
determinacions del planejament urbanístic en els àmbits d’actuació urbanística.
2.- L’article 87.6 del citat TRLUC disposa que els Ajuntaments aproven inicialment i
definitivament els projectes d’urbanització seguint la tramitació de l’article 113.2 del
mateix text legal, si bé amb la particularitat que un cop aprovat inicialment el projecte s’ha
de demanar informe als organismes públics i establir un termini d’un mes perquè les
empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn el projecte.
3.- L’article 101.3 del TRLUC determina que per a la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada, és requisit previ que s’asseguri
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l’import
del 12% del valor de les obres d’urbanització.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,

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

8

AJUNTAMENT DE FLIX

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de Projecte d’Urbanització de la
Modificació Puntual del Pla Parcial Urbanístic “La Ventonella”, redactat per l’INCASOL,
amb un pressupost d’execució per contracta de 210.292,21 euros, condicionat al següent:
1. Que prèviament s’hagi aprovat inicialment la modificació del pla parcial.
2. Que abans de l’aprovació definitiva es presenti el projecte modificat que
subsanin les esmenes observades de:
a. no estan previstes les modificacions de les escomeses dels serveis de
les noves parcel·les atesa la nova tipologia i augment d’habitatges a
construir
b. la senyalització viària prevista es incompatible amb la situació dels
punts d’enllumenat
3. Que no es procedeixi a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització fins que
no s’hagi procedit a l’aprovació definitiva de la modificació del pla parcial.
SEGON.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini d’un mes,
mitjançant anunci a inserir en el BOP de Tarragona i en la premsa periòdica perquè els
interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes públics que siguin necessaris, així com a les
empreses de subministrament de serveis afectades, perquè es pronunciïn sobre el
projecte en el termini d’un mes, (AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, ENDESA i
TELEFONICA).
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades perquè, en el termini d’un
mes, puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
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.
***************************************
05.- DELEGACIÓ DE LES ACTUACIONS DE DECLARACIÓ I LIQUIDACIÓ DAVANT
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA DE LES QUOTES CORRESPONENTS AL
CÀNON DE L’AIGUA.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d)
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix
que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència
actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves
competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta
aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats
locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
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recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi
atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la
gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de
la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
En data 18 d’octubre de 2007 es va signar el conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de
Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003,
es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a
traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i
condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL.
1.- Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant l’Agència
Catalana de l’Aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
SEGON.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions
conferides.
TERCER.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2011, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de
quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin
deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una
antelació mínima de tres mesos.
QUART.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 de prestació de
serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona.
CINQUÈ- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la
gestió dels serveis atribuïts.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
SETÈ.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Flix per la formalització d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i
bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de
gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
tributs locals.
APARTAT 2
Delegació de la gestió de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de
gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La recaptació de les altes en l’impost, practicades per autoliquidació.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu 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 VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- TAXES I PREUS PÚBLICS (subministrament d’aigua, clavegueram, escombraries
i guals)
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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d) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
e) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
f) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment
g) La liquidació d’interessos de demora.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació i
inspecció dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
- TAXES I PREUS PÚBLICS
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ
- MULTES I SANCIONS
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions
pròpies del procediment administratiu de constreyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de
demora i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 5
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’agua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les
declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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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.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT DEL MUNICIPI.
Antecedents:
1.- La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant
escrit de data 2 d’abril de 2008, (RE núm.: 944), comunica a aquest Ajuntament, que per
estar pròxim a finalitzar el termini de QUATRE ANYS per als quals van ser nomenats els
actuals jutges de pau, (titular i suplent), s’han d’iniciar els tràmits corresponents per a la
proposta de nomenament dels nous titular i suplent del Jutjat de Pau del Municipi.
2.- En el BOPT núm.: 101, de 30 d’abril de 2008, es publica l’edicte de convocatòria per a
la provisió de les places de Jutge de Pau titular i suplent del municipi.
3.- Durant el termini de presentació de sol·licituds, es formulen les següents:
- Sr. Jaime E. Descarrega Castellví, (RE núm.: 1623, de 12 de maig). Jutge titular
i/o suplent.
- Sr. Jaume Cervelló i Casadó, (RE núm.: 1299, de 15 de maig). Jutge titular.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 101 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, estableix que
correspon l'elecció de Jutge de Pau Titular i Substitut al Ple de l'Ajuntament, amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres. En igual sentit s’expressa l’article 6
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, (BOE 166, de 13 de juliol de
1995).
2.- L’article 102.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que
la votació secreta només podrà utilitzar-se per a l’elecció i destitució de persones.
En conseqüència, atès que aquest Ajuntament considera que els dos candidats
presentats reuneixen les condicions per exercir els càrrecs que s’ha d’elegir, es procedeix
a la votació secreta, mitjançant papereta, del Jutge de Pau Titular i del Jutge de Pau
Substitut, tenint en compte que per a Jutge de Pau titular, els candidats son Jaime E.
Descarrega Castellví i el Sr. Jaume Cervelló i Casadó, i que el candidat a Jutge de Pau
suplent és el Sr. Jaime E. Descarrega Castellví.
Efectuada la votació, el resultat de la mateixa és el següent:
- Elecció a Jutge de Pau Titular:
⇒ Sr. Jaume Cervelló i Casadó, 11 vots
⇒ Sr. Jaime E. Descarrega Castellví, 0 vots
- Elecció a Jutge de Pau suplent:
⇒ Sr. Jaime E. Descarrega Castellví, 0 vots
Atès que s’ha seguit el procediment establert en l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, (BOE 166, de 13 de juliol de 1995), el Ple de l’Ajuntament,
mitjançant votació secreta ha acordat el següent,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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PRIMER.- Elegir i proposar pel càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR del municipi, per
UNANIMITAT del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor, la qual
cosa suposa el quòrum a que fan referència els articles 101 de la Llei Orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau, (BOE 166, de 13 de juliol de 1995), el Sr. Jaume Cervelló i Casadó, amb DNI núm.
39.824.205-G, veí del municipi, amb domicili al c/. Major, núm.: 11; sense cap impediment
físic ni psíquic per a l'exercici del càrrec, i que no esta afectat per cap de les causes
d'incompatibilitat previstes per a l'exercici de les funcions judicials.
SEGON.- Remetre certificat del present acord i certificació que compren els extrems
referenciats en l'apartat 2, a), b) i c) de l'art. 7 del Reglament 3/1995 de 7 de juny, de
Jutges de Pau, a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
als efectes corresponents.
***************************************
7) APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’OBRA: “CONSTRUCCIÓ D’UNA
ALMASSÈRA”, COM A OBRA D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL ALS
EFECTES PREVISTOS EN L’ARTICLE 103.2.a) DEL REIAL DECRET LEGISLATIU
2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.
Antecedents:
1.- Mitjançant acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, adoptat en sessió
celebrada el dia 5 d’octubre de 2007, es va concedir a la Cooperativa Agrícola i Secció de
Crèdit de Flix SCCL, llicència municipal d’obres per a la construcció d’una Almàssera al
Polígon Industrial de la Devesa a Flix.
2.- L’esmentat acord aprovava la següent liquidació tributària:
Exp.
79/2006

Sol·licitant
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix SCCL

ICIO
7.768,10

Taxa
353,09

3.- Amb data 13 de febrer de 2008, el Sr. Josep Ma Forcades i Rey, President de la
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix SCCL sol·licita d’aquest Ajuntament la
declaració de l’obra. “Construcció d’una Almàssera al Polígon Industrial de la Devesa a
Flix”, com a obra d’especial interès i utilitat municipal, i que se li concedeixin les
bonificacions tributàries corresponents.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que es podrà concedir
una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies
socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin
l’esmentada declaració.
2.- L’esmentat article estableix que la competència per aprovar l’esmentada declaració
correspon al Ple de la Corporació.
Atès que la Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix SCCL es una entitat
centenària del municipi que agrupa un col·lectiu important de ciutadans del municipi.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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Atès que la nova construcció de l’Almàssera suposarà el tancament de les velles
instal·lacions que es troben dins el cas urbà del municipi, i el seu trasllat al Polígon
Industrial de la Devesa, amb els beneficis que això comportarà a nivell mediambiental, i
del trànsit en períodes puntuals pel municipi.
Atès que es considera que es dona el supòsit regulat en l’article 103.2.a) del RDL 2/2004,
de 5 de març, en el sentit de considerar la realització de l’esmentada obra com a
d’especial interès municipal.
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 la declaració com a obra d’especial interès municipal de l’obra:
“construcció d’una Almàssera al Polígon Industrial de la Devesa a Flix”, que a de portar a
terme al municipi de Flix la Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix SCCL, per
concorre circumstàncies socials que així ho justifiquen.
SEGON.- Acordar la bonificació establerta en l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, corresponent al 95 % de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres.
TERCER.- Deixar sense efecte la liquidació tributària aprovada per acord de Junta de
Govern de 5 d’octubre de 2007, i aprovar la que s’indica a continuació.
Exp.
79/2006

Sol·licitant
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix SCCL

ICIO
388,40

Taxa
353,09

QUART.- Traslladar aquest acord a la Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Flix
SCCL als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Contra el present acord, pel que fa a la declaració d’obra d’especial interès
municipal, que esgota la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra els acords d’aprovació de les liquidacions tributàries, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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.- APROVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2008
Antecedents:
1.- Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró Municipal d’Habitants referida a 1 de gener de 2008, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2007.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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Fonaments de Dret:
1.- Articles 81 i 82 del reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric d’altes i baixes corresponents a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a 1 de gener de 2008, el detall
del qual és el següent,
Població del municipi a 1/1/2007
Altes des del 1/1/2007 a 31/12/2007
Baixes des del 1/1/2007 a 31/12/2007
Població al municipi a 31/12/2007

Homes
2.057
125
104
2.078

Dones
1.963
123
86
2.000

Totals
4.020
248
190
4.078

SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2008, juntament amb el
fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data
esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 17 de novembre de 2005,
d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
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.
***************************************
9.- MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Atès que els focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966, han
contribuït cm cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra
nació.
Atès que la celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva
vigència actual i que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials,
superant períodes històrics molt difícils al llarg dels temps.
Atès el fet que la festa de Sant Joan, arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot es proposa al Ple, la següent:
Proposta d’acord:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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PRIMER.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan com
a Festa Nacional dels Països Catalans.
SEGON.- Demanar als governs des respectius territoris de parla catalana que prenguin
en consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels
Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més
antigues d’aquests territoris; i que emprenguin, així mateix, les accions necessàries per
fer-la efectiva.
TERCER.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra localitat.
QUART. Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural, organitzadora de la Flama del
Canigó.
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.
***************************************
10.- MOCIÓ RELATIVA A LA COBERTURA
EMERGÈNCIES EXTRAHOSPITALÀRIES.

MEDICALITZADA

DE

LES

En relació a les informacions aparegudes on posen en qüestió la continuïtat del servei
d’helicòpter medicalitzat amb base operativa a l’Hospital Comarcal de la Ribera d’Ebre, es
proposa l’aprovació de l’acord següent:
PRIMER. Demanar la continuïtat del servei esmentat d’helicòpter medicalitzat amb base a
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre que dóna assistència a les comarques del sud de
Catalunya, d’acord amb la voluntat expressada per la Conselleria de Sanitat en
compareixença davant de la Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya,
(Diari de sessions del Parlament de Catalunya, Sèrie C núm. 252, de 14 de novembre de
2001).
SEGON. Sol·licitar a la Conselleria de Salut la creació del Servei Vital Avançat (SVA) de
12 hores, ubicat a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, per atendre les emergències
sanitàries de la comarca, amb la finalitat de complementar el servei esmentat d’helicòpter
medicalitzat en les hores nocturnes del dia, així com per ser una alternativa possible en
determinades circumstàncies
diürnes en què l’helicòpter pot no estar operatiu
(inclemències meteorològiques, emergències en nuclis poblacionals, etc.).
TERCER. Demanar la urgent realització del projecte i la conseqüent execució de les
obres de condicionament per tal de disposar d’un helicòpter medicalitzat a l’Hospital
Comarcal de Móra d’Ebre garantint la seguretat i la immediatesa de les seves actuacions
sanitàries.
QUART. Trametre el present acord a la Conselleria de Salut, al SEM, a CatSalut, al
President i als grups del Parlament de Catalunya, a SAGESSA, als ajuntaments de la
comarca de la Ribera d’Ebre i als consells comarcals del Priorat i la Terra Alta.
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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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***************************************
11.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER A DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE FLIX ZONA
LLIURE DE TRANSGÈNICS
Atès què respecte els riscos,
-Diferents estudis adverteixen dels riscos per a la biodiversitat i la salut dels consumidors
que suposen el cultiu a l’aire lliure dels Organismes Modificats Genèticament (OMG), i
defensen l’aplicació del principi de precaució, conscients dels seus efectes imprevisibles i
irreversibles que cap autoritat científica pot invocar conèixer.
-S’han documentat diferents varietats de cultius OMG d’elevada toxicitat, d’alguna de les
quals s’ha prohibit el cultiu i comercialització després d’haver estat autoritzades varies
campanyes.
-Fins el moment no s’han trobat barreres efectives per al confinament de cultius d’OMG a
l’aire lliure que evitin la dispersió i transmissió per pol·linització a cultius no transgènics,
males herbes o flora silvestre.
-En els darrers temps s’han donat a Catalunya diferents casos de contaminació genètica
que impedeixen el dret d’agricultors i consumidors a cultivar i alimentar-se de productes
lliures d’OMG, i amenacen la conservació de les varietats tradicionals.
Respecte la implantació de cultius d’OMG
-Més de 20 anys després de la creació de la primer cultiu OMG, a l’actualitat les 90
milions d’Ha OGM cultivades al món presenten només dues característiques: el 71%
presenten tolerància a herbicides i el 18% expressen una toxina bacteriana insecticida
(Bt). El 11% restant presenten les dues característiques.
-Els principals cultius d’OMG comercialitzats corresponen soja (amb 54’4 milions d’Ha),
blat de moro (21’2 milions d’Ha), cotó (9’8 milions d’Ha) i colza (4’6 milions d’Ha). L’arròs
GM es cultiva comercialment a l’Iran des del 2004, a la Xina s’està donant un gran
desenvolupament i a Mèxic s’estan detectant nombroses partides d’arròs amb
contaminació per varietats MG.
-L’Estat espanyol, des del 1998 és el país pioner en la UE en la introducció de cultius
transgènics a escala comercial. Al 2007 ja supera les 75.000 has de panís MG (Modificat
Genèticament) concretades principalment a les CCAA d’Aragó i Catalunya.
-A Catalunya, durant l’any 2006 la superfície cultivada de panís transgènic van superar el
40% de les 49.000 ha totals. Durant el 2007, només a Lleida, representa el 60% de les
26.000 has conreades.
Respecte els drets i garanties
-La pol·linització a varietats no transgèniques, la maquinària de collita compartida i la
barreja habitual del gra als magatzems, fan impossible la producció de panís garantit
lliure d’OMG, i per tant la coexistència d’ambdós tipus de cultius.
-El 18 d’abril del 2004 entrà en vigència a la UE el reglaments relatius als aliments i
pinsos modificats genèticament i la seva traçabilitat i etiquetat, que contempla greus
excepcions com permetre que els aliments o pinsos que continguin OMG en una
proporció menor al 0’9% no hagin de ser identificats en l’etiquetatge, a més que els
productes d’animals que hagin estat alimentats amb OMG tampoc s’etiquetin.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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-La legislació espanyola en matèria de transgènics en la Llei 9/2003 per la que s’estableix
el règim jurídic de la utilització confiada, alliberació voluntària, comercialització d’OMG,
que transposa, la Directiva comunitària 2001/18CE, ni ha definit Zones Lliures de
Transgènics (ZLT) com un instrument possible a l’hora de garantir sistemes productius
sense transgènics, ni tampoc la llibertat d’elecció de consumidors i productors de les
regions.
-Vint regions europees han signat la “Carta de regions i d’autoritats locals d’Europa sobre
la coexistència entre OGM i els conreus tradicionals i biològics”, (País Basc, la Bretanya,
País de Gales, Salzburg, La Toscana, la Sardenya, etc.) on es consideren que els
recomanacions de la UE per evitar la possible contaminació són insuficients i no
garanteixen el dret a estar lliure de transgènics.
Respecte els antecedents de Zones Lliures de Transgènics
-A la Unió Europea, més de 170 regions i 4500 governs o entitats locals, mitjançant
processos de decisió participativa, s’han declarat Zona Lliure de Transgènics, prohibint el
cultiu comercial i experimental d’OMG en el seu territori (dades de l’any 2006).
En són exemples: a França 1.250 municipis, 15 regions i 5 departaments; a Italia 1.806
municipis (el 80% del territori italià), 14 regions i 27 províncies; a Grècia les 54
prefectures (tot l’estat); al Regne Unit 60 àrees que apleguen més de 15 milions
d’habitants; a Alemanya s’ha creat 50 zones mitjançant acords entre agricultors; a
Portugal, la regió de l’Algarbe; a Bèlgica 1.250 municipis.
-A Espanya s’ha declarat Zones Lliures de Transgènics les CCAA d’Astúries, el País Basc
i les Balears i diferents municipis de Múrcia, Andalusia i Castella La Mancha (30 a nivell
estatal).
-A Catalunya ja s’han declarat Zones Lliures de Transgènics els municipis de Valls, Ripoll,
Rubí, Vilafranca del Penedès i Castellserà.
Respecte les repercussions socioeconòmiques
-La propietat intel·lectual de les llavors MG pertany a les empreses transnacionals que les
tenen patentades conjuntament al seu paquet tecnològic associat (herbicides, adobs,
etc.). Els agricultors així perden el dret a ressembra, i les comunitats veuen compromesa
la seva sobirania alimentaria respecte la producció d’aliments i llavors.
-En l’actual context agrari, l’augment de preus dels cereals i la demanda de gra de panís,
obra la possibilitat de diversificació productiva en zones de monocultiu tradicional, però
també a la implantació irreversible de cultius d’OMG.
-El cultiu d’OMG provoca reaccions adverses en un gran sector de consumidors i
d’entitats socials que demanden una moratòria a la seva introducció i un ampli debat.
-El producte d’origen geogràfic només té sentit si va lligat a una aposta per la qualitat del
producte i la conservació dels valors mediambientals i culturals del territori. Això esdevé
un imperatius en àrees d’especial interès ecològic. Des de els propi sector agropecuari es
reconeix l’efecte negatiu que pot tenir sobre la qualitat i la imatge dels productes agraris
de les Terres de l’Ebre la implantació de cultius d’OMG.
-La creació de Zones Lliures de Transgènics obre un potencial de comercialització de
producció certificada lliure de contaminació genètica com a valor afegit diferencial per al
gros de consumidors que refusen els OMG en la seva alimentació.
PERQUÈ
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
El secretari municipal,
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-El cultiu d’OMG no aporta, en aquests moments, cap avantatge social ni mediambiental
que compensi els seus riscos, i que cap problema agronòmic o alimentari requereix del
seu us.
-L’extensió dels cultius transgènics no respon a una necessitat socialment compartida.
-La nostra voluntat és apostar pel desenvolupament d’una agricultura respectuosa amb el
medi, que incorpori pràctiques sostenibles, en un context de model econòmic i territorial
equilibrat amb les altres activitats que s’hi desenvolupin (pesca, turisme, etc.)
Per tot això, invocant el principi de precaució que ha de guiar les decisions polítiques, el
Plenari de l’Ajuntament de Flix.
ACORDA:
PRIMER.- Declarar el Municipi de Flix Zona Lliure de Transgènics, el que suposa que no
s’hi podrà cultivar cap OMG (Organisme Modificat Genèticament1). L’ajuntament farà tot
el possible per assolir aquest objectiu mitjançant campanyes de sensibilització i a través
de totes les eines legals.
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que el declari Catalunya Zona Lliure de
Transgènics.
TERCER.- Demanar al Govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya la no
autorització de la coexistència dels cultius transgènics amb altres formes de producció
agrària.
QUART.- Establir un protocol de control i informació sobre el conreu, emmagatzematge, i
consum de productes modificats genèticament.
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.
***************************************
12.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2008
L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països Catalans. Per
aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la dotzena
edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. Només d’aquesta
manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada
cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntament, consells comarcals, associacions i societat
civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots el
municipis i comarques de parla catalana,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
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Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.
Es pel que es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua,
que es concreti amb una nova llei de Política lingüística.
TERCER.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament de
les activitats programades.
QUART.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
CINQUÈ.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2008.
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos 08012 de Barcelona, i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
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.
***************************************
13.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha assumptes sobrevinguts.
***************************************
14.- INFORMES DIVERSOS
a) El Regidor d’Esports, Sr. Ferran Albiac vol fer constar en acta la felicitació de la
Corporació a l’equip aleví del CP Flix per quedar primers en els Campionats de
Catalunya i primers del Campionat d’Espanya. També vol felicitar a Marta Serra
pel seu tercer lloc en salt d’alçada als campionats de Catalunya.
b) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz comenta que s’ha jubilat l’empleat municipal Sr. Jose
Antonio Fernández, Xofer de l’Autobús Municipal, després de més de trenta anys
de serveis a la Corporació. Tot i que al Nadal d’enguany se li farà l’oportú
homenatge, vol fer constar en acta l’agraïment de la Corporació pels serveis
prestats al poble, alhora que desitjar-li el millor en aquesta nova etapa que enceta
c) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz informa que el Pregoner de Festes Majors 2009 serà
Joan Enric Castellví. Recorda que fa 25 anys que va començar a sortir el “3+2
Fanzin”.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
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d) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz que s’ha invitat al President de la Generalitat per a la
inauguració del Centre d’Empreses i del CTM.
e) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz que aquesta setmana es van concretar alguns dels
aspectes de l’adjudicació dels pisos de protecció oficial, 6 mesos abans de
l’entrega dels pisos començaran els processos d’informació, que serà a finals de
juny. Demà es trobarà la comissió de serveis per marcar els criteris, com podran
ser anys d’empadronament, i es reservaran alguns pisos (30%) per a la gent jove.
Els preus seran, aproximadament:
- 60 m2 i garatge de 25 m2: 91.304 euros
- 80 m2 i garatge de 25 m2: 131.246 euros
f) La Regidora de Governació, Sr. Rita Costa informa que demà els guàrdies
portaran l’uniforme nou.
g) La Regidora de Governació, Sr. Rita Costa informa què dimarts a les 10 del matí
es podrà entrar al pati del restaurant la Manduca.
h) La Regidora de Governació, Sr. Rita Costa informa que es vol cobrir la plaça de
guàrdia municipal i dilluns tarda es convocarà als candidats
i) El Regidor d’Esports, Sr. Ferran Albiac informa que dissabte hi ha el primer torneig
intercomarcal “Vila de Flix” de futbol sala, tothom hi és convidat. Hi ha dos
patrocinadors: Toyota i Flix Solar.
j) El 3r. Tinent d’Alcalde i Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté informa
en relació a l’exposició de fotografies de les alfombres vol agrair la feina de JA
Collazos i als veïns i veïnes que han portat fotografies.
k) El 3r. Tinent d’Alcalde i Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté informa
que la festa de Sant Joan ocuparà des de la tarda fins la nit. Per la tarda, la
ballada de sardanes i la rebuda de la flama. Per la nit la foguera i diables a la
plaça del Mercat, a les 11. A les 12 s’encendrà la foguera, i hi haurà música i
coca. Després a la pista es farà una revetlla popular de 3 euros, i pararà tothom,
inclosos els membres de l’Ajuntament. Aquest canvi va lligat a la moció de que la
festa de Sant Joan sigui declarada Festa Nacional dels Països catalans.
l) El 1r. Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica, Sr. Oscar Bosch: Demà
es donarà els vistiplau al projecte per posar plaques solars al sostre del Centre
d’Empreses, amb un cost d’uns 100.000 euros, i ho farà Ecotècnia.
***************************************
15.- TORN OBERT DE PARAULES
Per part dels Regidors no se’n formulen. Obert el torn pel públic assistents, el Sr. Josep
Palliso interpel·la sobre el nomenament d’un nou vigilant, i si té relació amb el fet que fa
un temps es va crear una plaça. L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz explica que fa un any i mig es
va crear la plaça que no es va cobrir. Ara es fa una suplència per la baixa d’un guàrdia
fins que es restableixi. Ara és un contracte d’interinitat i només per uns mesos i agafarà
experiència. I en el cas que es tregui la plaça a concurs servirà per tenir punts, si es
presenta
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
Flix, 21 de juliol de 2008.
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***************************************
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 Secretària 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,

La Secretaria,

Pere Muñoz i Hernández

Dolors Corbella i Aguilar

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 21/07/08
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