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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 17/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2009
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
17/2009
20 DE NOVEMBRE DE 2009
Decret d’Alcaldia núm.: 203/2009
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:00 hores
18:45 hores
Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol
Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Ramon Sabaté i Arqué
Sra. Carolina Rofes i Casas
Sr. Ferran Albiac i Viñolas
Sra. Rita Maria Costa i Puey
Sr. Joan Josep Mauri i Hierro
Sr. Jaume Masip i Llop
Sra. Neus Guiu i Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha i Cervelló
Sr. Arturo Gonzàlez i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol

Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx Oficial.
3. Ratificació Decret al·legacions al Pla Territorial de les Terres de l’Ebre.
4. Aprovació de les modificacions dels Plans d’Actuació Municipal dels Plans de
Protecció Civil: PLASEQTEBRE i INFOCAT, i aprovació del Pla d’Actuació
Municipal del TRANSCAT.
5. Acord de modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes de
l’Ajuntament de Flix.
6. Acord en relació a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
de Flix promoguda a instància de La Ventonella 2006, SL.
7. Assumptes sobrevinguts.
7.1. Aprovació del conveni de de col·laboració interadministrativa entre el
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix per a la
potenciació i manteniment d’un punt d’informació turística.
8. Informes diversos.
9. Torn obert de paraules.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
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
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Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en primera
convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
- Acta núm.: 15/2009, corresponent a la sessió ordinària de 25 de setembre.
- Acta núm.: 16/2009, corresponent a la sessió ordinària de 30 d’octubre.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres d’aquest Ple, 11 vots a favor, de conformitat amb l’establert en
l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
(RD 2568/86, de 28 de novembre).
*************************************************

2.- DESPATX OFICIAL
2.1. DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
Es dona compte i es proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Data
28/10/2009
29/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
03/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009

Referència
Decret autorització venda castanyes
Arxiu expedient PLU Promocions Deltagrup SL
Arxiu expedient PLU Cooperativa Agrícola.
Delegació funcions Carolina Rofes
Pròrroga contracte Nerea Castellví
Inici expedient disciplinari Angel Torreblanca
Inici expedient disciplinari Cristobal Partal Jaén.
Declaració exempció Ctat. St. Albert 17 impostos i taxes
Ordre execució Ctat. Propietaris Pere Quart, 15
Al·legacions al Pla Territorial de les Terres de l'Ebre
Convocatòria Junta de Govern extraordinària pel dia 6 de novembre de 2009
Llicència segregació Incasòl
Decret autorització muntatge tancat Plaça La Pau
Inici exp. PLU al Sr. Salvador Martín López

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
13/11/2009
17/11/2009
17/11/2009
17/11/2009
17/11/2009

Inici exp PLU a Ramon Bages Durich
Inici expedient reclamació patrimonial
Decret rectificació acord Jta. Dolors Guiu
Execució fiança ermita
Decret acceptació reclamació patrimonial A. Carranza
Modificació acord concessió llicència autotaxi
Ordre execució Maria Jordà Mestres
Concessió còpies documents a M. Pilar Mur Estopà
Autorització ocupació via pública C/ Bonaire
Inici exp. PLU a Oleicola Ilercavònia
Convocatòria sessiò ordinària de Ple el dia 20-11-09 a les 18 h.

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat del contingut dels esmentats Decretsm, i els
ratifica per UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres d’aquest Ple, 11 vots a
favor.
*************************************************

3.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM.: 188/2009, DE 3 DE NOVEMBRE.
Antecedents:
1.- Amb data 3 de novembre de 2009, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament va dictar el següent
Decret:
“Decret 188/2009, de tres de novembre de dos mil nou, d’observacions al Pla territorial de les
Terres de l’Ebre.
Antecedents.
1.- En data 3 de setembre de 2009 es va publicar al DOGC l’aprovació inicial per part del
Departament de Política Territorial i Urbanisme, el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre.
2.- Éssent que el Pla es troba en període d’al·legacions, aquesta Corporació presenta els
següents suggeriments al Pla:
“L’Ajuntament de Flix vol fer els següents suggeriments/propostes/observacions al Pla
Territorial de les Terres de l’Ebre:
1. El projecte de navegabilitat finalitza avui per avui a Ascó, darrera població on s’ha dut a
terme l’habilitació del canal. Aigües amunt hom considera que els embassaments de Flix
i Riba-roja ja són navegables, amb la qual cosa el tram de riu entre presa de Flix i Ascó
queda com un punt fosc, incloent-hi tot el meandre de Flix. L’activitat al voltant del riu
que genera el Club Nàutic de Flix i empreses d’activitats d’aventura justifica
sobradament no quedar-se fora altre cop de la navegabilitat i la distribució i millora
d’instal·lacions. Proposem que

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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a. A les instal·lacions portuàries fluvials que inclouen 24 embarcadors i 6 rampes de
varada s’hi afegeixi un altre embarcador a Flix ampliant la instal·lació existent i 2
rampes de varada a embassament i meandre.
b. S’habiliti un pas d’embarcacions de rem petites a l’assut d’Ascó per no impedir
l’arribada o sortida des de Flix de recorreguts fluvials a rem.
c. S’adapti el pas per la resclosa de Flix a l’ús d’embarcacions.
2. La pesca ha estat durant molt de temps una activitat complementària important a la
zona de Flix i Riba-roja, els darrers temps els canvis del riu n’han disminuït molt la
importància i hores d’ara la seva recuperació és un objectiu a aconseguir dins la millora
de l’oferta lúdico - esportiva del municipi. A fi de recuperar un valor natural propi de la
zona creiem que cal garantir la connectivitat fluvial i el pas de peix per la presa de Flix.
3. El Pla de Transport de Viatgers preveu l’arribada de més línies de regionals a Riba-roja i
la millora de la connexió en autobús mitjançant la línia Lleida – Tortosa. Proposem que
a. Es mantinguin obertes les estacions de la línia ferroviària com a mínim per a
l’aixopluc dels viatgers, que avui per avui resten a la intempèrie mentre esperen
el tren.
b. Existeixi un sistema d’informació als viatgers dins el recinte de l’estació.
c. Les comunicacions amb autobús de línia regular haurien d’ajustar horaris per
adequar-se a la necessitat generada pel fluxe d’estudiants entre els dos IES de
Flix i Móra que complementen la seva oferta educativa, una necessitat no
coberta pel transport escolar essent que els i les alumnes no pertanyen a
l’ensenyament obligatori. Una bona planificació dels horaris amb aquest criteri
no hauria d’incrementar l’actual oferta regular sinó més aviat optimitzar-ne l’ús.
4. En matèria d’infraestructures inclou el Pla la carretera Riba-roja – Almatret – Granja
d’Escarp amb el que es preveu un augment de circulació en el tram urbà de la carretera
de Riba-roja – Flix que va a connectar amb la C-12. És per això que proposem
a. Es consideri una variant per enllaçar els vehicles provinents de Riba-roja al seu
pas per Flix camí de la C-12.
5. La implantació industrial és present a Flix des de fa més de cent anys en una indústria
química avui en clara regressió i transformació obligada. Una de les opcions és convertirse en polígon i oferir serveis ja existents de subministrament d’aigua amb concessió
pròpia, parc d’alta dins les pròpies instal·lacions, línia de tren dins el recinte. Entenem
que una reserva de sòl potencial d’interès estratègic podria justificar-se perfectament al
voltant d’uns serveis ja existents i planificar així una recuperació econòmica i
demogràfica en un sistema Flix-Ascó tradicionalment industrial i avui amb data de
caducitat.
6. La zonificació de la DGPC en relació al risc químic afecta la nostra població amb tots els
supòsits possibles i entenem ha de condicionar qualsevol previsió de creixement. Essent
que tal vegada es tracta de l’únic cas a les TTEE amb aquesta afectació global,
demanaríem poder rebre l’ajut necessari per poder planificar possibles solucions
individualitzades que facin possible el creixement potenciat que preveu el Pla tot fent-ho
compatible amb el creixement moderat que recomana la inclusió a la subzona IB de risc
nuclear, podent així explicitar quines propostes de futur podem plantejar, ja que amb el
contingut actual sembla difícil poder atreure inversió i generar creixement.”
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local, RESOLC,
PRIMER.- APROVAR les al·legacions relacionades a l’expositiu 2 d’aquest Decret.
SEGON.- DONAR trasllat d'aquestes al·legacions als ens convenient.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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TERCER.- DONAR compte d’aquest Decret al proper Ple que es celebri per a la seva ratificació.
Ho mana i signa, l’Il.lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el Secretari, que en dono fe. Flix, tres de novembre de 2009.”
Atès que l’esmentat Decret, preveu la seva ratificació per aquest Ple, es proposa l’adopció de la
següent,
Proposta d’acord:
1r.- RATIFICAR en tot el seu contingut el Decret d’Alcaldia núm.: 188/2009, de 3 de novembre,
d’aprovació de les observacions a presentar al Pla Territorial de les Terres de l’Ebre.
2n.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació del anterior Decret d’Alcaldia, es ratifica per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres d’aquest Ple, 11 vots a favor.
*************************************************

4.APROVACIÓ DEL LES MODIFICACIONS DELS PLANS D’ACCIÓ MUNICIPAL DEL
PLASEQTEBRE I INFOCAT I APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DEL TRANSCAT
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament disposa de Plans d’Actuació Municipal, entre altres, dels plans de
protecció civil:
− PLASEQTEBRE
− INFOCAT
2.- S’han redactat les acrualitzacions dels esmentats Plans d’Actuació Municipal.
3.- D’altra banda, en data 31 de març de 2009 l’Ajuntament de Flix mitjançant acord de Junta
de Govern, va aprovar la concertació d’un contracte menor per a la redacció del Pla d’Actuació
Municipal del TRANSCAT, amb la Consultoria “T&associats” que va redactar el mes d’agost de
2009.
Fonaments de Dret:
1.- Article 18 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
2.- Article 2.b) del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipal.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR les modificacions dels Plans d’Actuació Municipal dels plans municipals de
protecció civil:
− PLASEQTEBRE
− INFOCAT
2n.- APROVAR el Pla d’Actuació Municipal del TRANSCAT.
3r.- TRASLLADAR aquest acord a la Unitat de Protecció Civil dels Serveis Territorials del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya a
les Terres de l’Ebre.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres d’aquest Ple, 11 vots a favor.
*************************************************

5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES.
Antecedents:
1.- Aquest Ple, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2007, va aprovar el règim de dedicació
dels càrrecs electes, i la fixació de les indemnitzacions dels regidors de la corporació que no
gaudeixin de dedicació parcial o exclusiva.
2.- Amb data 20 de juny de 2008 va ser elegit Alcalde-President d’aquest Ajuntament, l’Il·lm. Sr.
Oscar Bosch i Pujol.
3.- En data 25 de setembre de 2009 mitjançant acord de Ple es va establir que, amb efectes de
7 de setembre de 2009, el senyor Oscar Bosch i Pujol, exerciria el seu càrrec amb dedicació
parcial de mitja jornada setmanal i percebent l’import de 21.300 € bruts anuals en catorze
pagues .
4.- El Sr. Oscar Bosch ha renunciat a la dedicació parcial acordada per aquest Ple, amb efectes 1
de novembre de 2009.
Fonaments de Dret:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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1.- De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 166 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, i d’altra normativa
concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els
seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en
les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- DEIXAR sense efecte l’acord del Ple de data 25 de setembre de 2009 relatiu a la dedicació
parcial de mitja jornada setmanal del senyor Oscar Bosch i Pujol amb efectes 1 de novembre de
2009.
2n.- MODIFICAR el punt 4t de l’acord de 28 de juny de 2007, pel que fa a les indemnitzacions
dels regidors de la corporació que no gaudeixin de dedicació parcial o exclusiva, que queda de
la següent manera:
“En relació a les assistències establertes en el punt anterior es fixen els següents màxims
mensuals,
a) Alcalde, 750.- euros/mensuals
b) Tinents d’Alcalde, membres de Junta de Govern, altres assistents a Junta de
Govern, Coordinadors d’Àrea, Portaveu grup, 650.-euros/mensuals.
c) Resta de Regidors, 400.- euros/mensuals.”
3r.- TRASLLADAR aquest acord als interessats i als Serveis d’Intervenció de la Corporació als
efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres d’aquest Ple, 11 vots a favor.
*************************************************

6.- ACORD EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE FLIX PROMOGUDA A INSTÀNCIA DE LA VENTONELLA 2006, SL.
Antecedents:
1.- Amb data 26 de juliol de 2007, la mercantil VENTONELLA 2006, SL va presentar un projecte
de modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana de Flix.
2.- Amb data 25 de setembre de 2007, el Ple de l’Ajuntament de Flix, va aprovar amb caràcter
inicial el projecte de modificació presentat.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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3.- L’expedient de modificació puntual del Ple General d’Ordenació Urbana va ser sotmès a
informació publica, mitjançant edictes inserits en el diari EL PUNT, del dia 10 d’octubre de 2007,
el Butlletí oficial de la província de Tarragona núm.: 240, de 16 d’octubre de 2007, i el tauler
d’edictes de la Corporació.
4.- Simultàniament a la exposició pública es van demanar informes sectorials als següents
organismes.
-

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
Agència Catalana de l’Aigua

5.- Durant el termini d’exposició pública es van presentar les següents al·legacions:
Nom i cognoms de l’al·legant
Luís Torre Marcaida
Rafael Gasca Pinilla
Jaime Solduga Juanchic
Jordi Bolaños Jardí
Luis Miguel Tobajas Asensio
Joan Ranis Solà
Jordi Massanella Coromines

DNI
72.251.896-H
17.852.351-G
77.040.496
77.834.255
17.126.931-G
77.834.165-A
39.718.420-L

6.- Les al·legacions presentades es refereixen en caràcter general als següents aspectes:
-

La informació que consta al document sobre els serveis existents a l’àmbit no s’ajusta
a la realitat.
- No consten al document les servituds dels serveis existents a les finques particulars i
per tan tampoc la seva solució
- Que els serveis existents dins de les finques particulars no poden ni deuen atendre les
demandes de les noves parcel·les.
- El nombre d’habitatges i el tamany de parcel.la proposats son excesius en relació a les
finques colindants i fins i tot a les zones veïnes residencials (Ventonella Alta i Antiga
Bechtel)
- L’edificació prevista per la promoció d’habitatges de protecció oficial es un volum
desproporcionat que no s’integra a l’entorn i de dificial adaptació a la topografia.
- Hi ha disconformitats entre les delimitacions de les finques que consta al document i
les que consideren alguns veïns.
7.- Els Serveis Tècnics Municipals, amb data 20 de novembre de 2009 han emes un finforme en
relació a les al·legacions presentades en el següent sentit:
Per tot axó considero que caldria estimar parcialment les al·legacions presentades i que
no es podria aprovar la modificació mentre no s’introdueixin al projecte les modificacions
que l’estimació de les al·legacions comporta.
Les modificacions a introduir serien:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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-

Excloure de l’àmbit d’actuació el carrer d’accés a la residència vella.
Incloure en el document la situació real dels serveis existents afectats per l’àmbit
d’actuació proposat per l’aprovació provisional.
Plantejar en el document la solució adequada als serveis en mal estat i servituds
afectades per el nou àmbit d’actuació.
Plantejar en el document una superfície de parcel·la i edificabilitat similar als de les
zones properes (Ventonella Alta i Antiga Bechtel)
No sobrepassar Pb+1 pis en les noves construccions i modificar l’emplaçament de
l’edifici destinat a habitatges de protecció oficial en la zona menys consolidada de
l’àmbit per tal de facilitar la seva adequada integració amb la nova ordenació
Incloure en el document informatiu un plànol de fitació realitzat d’acord amb les
veïns colindants
S’hauran d’evitar les contradiccions entre les diverses parts dels documents.

Fonaments de Dret:
1.- L’article 92 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme (en endavant abreujada TRLU) estableix que el planejament urbanístic, atès
que és una disposició administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible
de suspensió, modificació i revisió.
2.- L’article 94 del TRLU 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 83 TRLU regula el procediment de tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal, 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 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
modificada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local, disposa a la lletra c, que correspon al Ple la competència per a l’aprovació inicial
del planejament general; i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i de la
resta d’instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística. En el mateix sentit ho
estableix l’article 53.1, lletra s, del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (abreujat TRLMRLC).
5.- Així mateix, l’article 47.2, lletra ll, de la citada llei 7/1985, de 2 d’abril, segons la redacció
introduïda per la també citada llei 57/2003, de 16 de desembre, requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció dels acords que
correspongui adoptar en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la
legislació urbanística.
En conseqüència, i atesos els anteriors antecedents i fonaments de Dret, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de la següent,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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Proposta d’acord:
1r.- ACCEPTAR parcialment les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública
del projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Flix, en el sentit de
condicionar l’aprovació provisional de la modificació puntual a la presentació d’un document
modificat que desenvolupi els següents condicionants:
-

Excloure de l’àmbit d’actuació el carrer d’accés a la residència vella.
Incloure en el document la situació real dels serveis existents afectats per l’àmbit
d’actuació proposat per l’aprovació provisional.
Plantejar en el document la solució adequada als serveis en mal estat i servituds
afectades per el nou àmbit d’actuació.
Plantejar en el document una superfície de parcel·la i edificabilitat similar als de les
zones properes (Ventonella Alta i Antiga Bechtel)
No sobrepassar Pb+1 pis en les noves construccions i modificar l’emplaçament de
l’edifici destinat a habitatges de protecció oficial en la zona menys consolidada de
l’àmbit per tal de facilitar la seva adequada integració amb la nova ordenació
Incloure en el document informatiu un plànol de fitació realitzat d’acord amb les
veïns colindants
S’hauran d’evitar les contradiccions entre les diverses parts dels documents.

2n.- SUSPENDRE l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Flix, fins que els promotors de la mateixa no presentin el document tècnic que reculli
els condicionats esmentats en l’acord precedent.
3r. CONCEDIR als promotors de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de
Flix, un termini de tres mesos per presentar el document tècnic a que es fa referència en l’acord
1r., fent constar que si transcorregut l’esmentat termini no s’ha presentat el document tècnic
modificat amb els condicionats assenyalats anteriorment, se’ls tindrà com a desistits del
procediment.
4t.- CONTRA el present acord, en quant acte administratiu de tràmit, que determina la
impossibilitat de continuar el procediment, els promotors de la modificació podran 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.
5è.- TRASLLADAR aquest acord als interessats als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres d’aquest Ple, 11 vots a favor.
*************************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes
diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat amb l’establert en els
articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
proposa l’ampliació de l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
-

Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix, per a la potenciació i
manteniment d’un punt d’informació turística.

El Ple, aprova per UNANIMITAT de vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11
vots a favor, i, per tant, amb el quòrum d’adopció d’acords a què fan referència articles 103.3
del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
l’apreciació de la urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia preestablert.
*************************************************

7.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’ENRE I L’AJUNTAMENT DDE FLIX PER A LA
POTENCIACIÓ I MANTENIMENT D’UN PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA.
Antecedents:
1.- El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, mitjançant acord de Junta de Govern, adoptat en
sessió de 17 de setembre de 2009, va aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa
entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els Ajuntaments d’Ascó, Benissanet, Flix,
Miravet, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre i Tivissa per a la potenciació i manteniment d’un punt
d’informació turística.
2.- Amb data 16 de novembre de 2009, (RE 3210), el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha fet
arribar a aquest Ajuntament escrit en que sol·licita l’aprovació de l’esmentat conveni.
Fonaments de Dret:
1.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels
principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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2.- El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local
s’assenyala l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "prestar, en el
seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar
pel compliment eficaç de llurs tasques". En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 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.
3.- L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen
els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran
d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues
administracions.
4.- L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix
que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin
a terme les administracions públiques entre elles.
5.- L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions
públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per la
prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR el conveni el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix per a la potenciació i manteniment d’un
punt d’informació turística, que figura com annex al present acord.
2n.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, o regidor en qui delegui, per a la
signatura de l’esmentat conveni.
3r. TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als efectes oportuns.
*************************************************

8.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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a) Tancament de RECUPROD. El Sr. Alcalde informa de les últimes noticies en relació al
tancament de l’empresa RECUPROD, informant que s’ha arribat a un acord, pel que fa a
les indemnitzacions entre empresa i treballadors.
b) Visita al Secretari d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. El Sr. Alcalde informa que el
proper dilluns, una representació de l’Ajuntament e Flix es reunirà a Barcelona amb el Sr.
Antoni Soy, Secretari d’Indústria del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de
la Generalitat de Catalunya, per plantehar-li la greu situació per la que travessa el poble.
c) Entrevista amb el President de la Generalitat. El Sr. Alcalde informa que s’ha demanat
una entrevista amb el Molt Hble. Sr. José Montilla, president dela Generalitat de
Catalunya, per explicar-li també quina és la situació actual del poble.
d) Projecte de retirada dels fangs del riu Ebre. El Sr. Alcalde informa que el proper dia 1 de
desembre de 2009, visitarà la nostra població, el Sr. _______, gerent d’AQUAMED, SA.
e) Premi per l’IES de flix. El Sr. Alcalde vol fer constar en acta la felicitació de la Corporació
a l’IES de Flix que ha estat guardonat per la Cambra de Comerç de Reus amb el Premi a
la formació continuada.
f) Propera adquisició d’un vehicle per a Protecció Civil. El Sr. Alcalde informa que està en
tràmit l’expedient de licitació per adquirir un vehicle destinat a protecció civil, que està
subvencionat per l’Administració Central.
g) Estudi de megafonia. El Sr. Alcalde informa de l’estudi de megafonia que s’ha realitzar
en el marc de les actuacions de protecció civil del municipi.
El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa dels següents assumptes:
a) Reunió avui a Tortosa, per tractar dels acords adoptats pel Govern de la Generalitat de
Catalunya en relació a les Terres de l’Ebre, i que foren presentats fa pocs dies, a centrals
sindicals i empresaris de la comarca. Destaca el Sr. Muñoz,
- L’arribada del gas al nostre municipi a l’any 2012.
- L’ampliació el pla de dinamització comarcal que està funcionat a la Terra Alta, a
la resta de comarques ebrenques.
- 10 milions d’euros que es destinaran dels Pressupostos Generals de l’Estat a la
reindustrialització de les Terres de l’Ebre.
- 500 mil euros, que es destinaran dels Pressupostos Generals de l’Estat al municipi
de Flix.
- 8,2 milions d’euros destinats a polítiques de formació i ocupació.
- Potenciació dels Vivers d’Empreses i dels Centres d’Empreses.
- Cerca d’inversions estrangeres, mitjançant Invest in Catalonia.
b) FLIX, GIE. S’informa de les següents qüestions,
- Propera obertura d’un tanatori en el Centre d’Empreses.
- Ampliació del Consell d’Administració de la Societat, amb la incorporació del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
- Possible ampliació del Centre i Viver d’Empreses.
c) Participació de l’Ajuntament de Flix en una iniciativa per dotar el municipi d’un complex
turístic. El Sr. Muñoz informa que l’Ajuntament està estudiant la millor manera de
participar en aquesta iniciativa econòmica.
El Regidor, Sr. Jaume Masip, informa dels següents assumptes:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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a) Propera aparició d’un llibre sobre el refugi antiaeri de Flix. El regidor informa que
properament sortirà publicat un llibre en relació al Refugi antiaeri de del carrer de Sant
Josep / Placeta de la Música. Informa també que l’han visitat més de 1.000 persones.
b) Propera inauguració al Museu Nacional de Catalunya d’una exposició sobre les colònies
industrials. El regidor informa que per primera vegada, hi estarà present la Colònia de
Flix en aquesta exposició
*************************************************

9.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels Regidors assistents no se’n formulen.
L’Alcalde obre el torn obert de paraules als assistents al Ple:
El Sr. Francico Javier Forcades intervé per manifestar que la seva presència en aquest Ple, ve
donada pel fet que es troba aturat, i té la sensació que des de l’Ajuntament no s’està fent el
suficient per arreglar aquesta situació, i que els membres de l’Ajuntament semblen no patir per
la situació del poble. Planteja que fa l’Ajuntament o quines iniciatives té?.
El Sr. Alcalde, Sr. Oscar Bosch li contesta que no és cert que l’Ajuntament no pateixi per la
situació que esta travessant el nostre poble, afirma que quan es desmunta l’activitat econòmica
d’un poble, tot el poble ho pateix, i l’Ajuntament també. Afirma que existeix molta preocupació i
que el que s’està fent, es sobre tot, conscienciar a les Administracions de la situació del nostre
poble. Creu, que amb la problemàtica sorgida ara amb els acomiadaments de la LEAR de
Roquetes, s’han de redoblar els esforços. El Sr. Bosh fa un repàs als contactes que s’han
mantingut en aquests darrers mesos, tant amb les Administracions, com amb les empreses
implicades, a títol d’exemple, manifesta que s’ha reunit, com a mínim 3 vegades amb el
President del Consell d’Administració d’ERCROS INDUSTRIAL, SA, i altres tantes, amb directius de
la companya. Per acabar, afirma que el sector industrial està en crisi, no nomes en el nostre
poble, sinó a nivell general, i que s’han de cercar, a més de noves indústries, inversions en el
sector terciari. També informa, que des de l’Ajuntament, s’han fet gestions per tal d’accelerar
les obres públiques que s’ha de fer al poble.
La Sra. Montse Forcades intervé per manifestar que el poble de Flix és un poble industrial, que
disposa de ma d’obra qualificada, hi ha cultura industrial i experiència, creu que és en aquest
camí el que s’ha de seguir. Pregunta perquè no hi ha un polígon Industrial municipal, per poder
atreure a les inversions interessades en instal·lar-se.
El Sr. Oscar Bosch contesta que la prioritat de l’Ajuntament és la reindustrialització del municipi.
Explica l’esperit del Centre d’Empreses i del Viver, i explica també la participació de
l’Ajuntament en REDESSA, (només hi ha 2 ajuntaments de totes les Terres de l’Ebre que
participin en l’accionariat). Pel que fa al sòl industrial, el Sr. Bosch manifesta que el nostre
municipi disposa de 2 polígons industrials, un de privat, i un de públic, el Polígon Químic
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
Flix, 28 de desembre de 2009.
El secretari municipal,
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d’ERCROS, que es de titularitat de l’INCASOL. Pel que fa a aquest polígon, ell pensa que hauria
de tenir futur, ja que pot oferir moltes avantatges a les indústries que s’hi nstal·len, per
qüestions de permisos i per serveis que se’ls hi pot oferir.
El Sr. Jesús Escribano pregunta quina possibilitat té l’Ajuntament d’intervenir en la fixació dels
preus que ERCROS pugui exigir a les empreses que s’instal·lin al Polígon per la prestació de
serveis, (aigua, vapor, etc.). El Sr. Bosch li respon que cap.
El . Sr. Francico Javier Forcades demana que es tingui més prioritat i més sensibilitat pels aturats
del poble.
El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, intervé per manifestar el següents,
- En els últims 5 anys, no s’ha instal·lat en totes les Terres de l’Ebre cap indústria potent.
- La prova irrefutable de la conscienciació de la situació per la que travessa el poble, és el fet
que des fa sis anys hi ha governs municipals de consens, un fet inèdit en el mon de la
política, i això es degut a que tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament son
conscients de la situació del poble.
- De les 3 empreses que es van interessar en algun moment per instal·lar-se en el nostre
municipi, i que al final no ho van fer, manifesta el Sr, Muñoz que tampoc s’han instal·lat en
cap altre lloc, i això ve donat per la profunda crisi econòmica que afecta a tothom.
- La prioritat de l’Ajuntament sempre ha estat la indústria, el que passa és que si no hi ha
indústria s’ha d’apostar per altres sectors, a títol d’exemple, (la Residència per a la gent
gran crearà més de 70 llocs de treball).
- Pel que fa al Polígon Industrial Municipal, en algun moment s’ha plantejat, però els costos
són molt elevats, i un ajuntament, com el nostre no té fons econòmics suficients per
portar-ho a terme, són altres administracions les que ha de fer aquestes actuacions, en
aquets cas la Generalitat de Catalunya.
*************************************************
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 ,

Oscar Bosch i Pujol

Arturo González i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/12/2009
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