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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 1/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2010
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:
Excusa assistència:
Regidors:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
1/2010
29 DE GENER DE 2010
Decret d’Alcaldia núm.: 10/2010, de 26 de gener
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:30 hores
18:50 hores
Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol
Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Ramon Sabaté i Arqué, (1)
Sra. Carolina Rofes i Casas
Sr. Ferran Albiac i Viñolas
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
Sra. Rita Maria Costa i Puey

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. despatx oficial.
3. Ratificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i ERCROS
INDUSTRIAL, S.A., en relació a la redacció del projecte: “Projecte
d’Intervenció Integral del barri: Colònia Fàbrica del municipi de Flix.
4. Aprovació de la denominació de dos nous vials municipals i inclusió dels
mateixos en el Nomenclàtor Municipal.
5. Aprovació inicial de la bandera del municipi de Flix.
6. Declaració com a obra d’especial interès municipal de les obres incloses en
el Pla Especia Complex Rural a realitzar al Polígon 1, Parcel·les 119 i 121 de
la Partida Illes d’aquest municipi.
7. Aprovació del Pla de Seguretat Viària del municipi de Flix
8. Assumptes sobrevinguts.
8.1. Aprovació del Conveni Marc entre l’Ajuntament de Flix i l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
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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9. Informes diversos.
10. Torn obert de paraules.
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.: 18/2009, corresponent a la sessió ordinària de 28 de desembre.

No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 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
Decret
235/09
236/09
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10

Data
29/12/2009
29/12/2009
11/01/2010
11/01/2010
11/01/2010
11/01/2010
15/01/2010
15/01/2010
15/01/2010
15/01/2010

Referència
Obertura compte corrent expedient constitució del patrimoni municipal del sòl.
Inici expedient Protecció Legalitat Urbanística obres St Jordi 8
Autorització ocupació Casal del Jove per part Club Tennis Flix
Autorització canvi urgent escomesa clavegueram al C/ Molí, 35
Contractació tècnic COMEBE
Obertura compte Caixa Tarragona FEIL 2010
Nomenamet Dolors Martinez com Administrativa, funcionària interina
Nomenament de Fina Armora com Auxiliar Administratiu, funcionària interina
Nomenament de Raquel Moreno com Auxiliar Administratiu, funcionària interina
Convocatòria Junta de Govern 1-10

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents del Ple, 10 vots a favor, que suposen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
*************************************************

3. - RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I
ERCROS INDUSTRIAL, S.A., EN RELACIÓ A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE: “PROJECTE
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI: COLÒNIA FÀBRICA DEL MUNICIPI DE FLIX.
Antecedents:
1.- La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el passat dia 19 de gener va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i ERCROS INDUSTRIAL, SA, en
relació a ka redacció del projecte: “Projecte d’Intervenció Integral del barri: Colònia Fàbrica del
municipi de Flix”.
2.- L’acord d’aprovació de Junta de Govern, establia que el conveni hauria de ser ratificat pel
Ple de la Corporació.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- RATIFICAR en tot el seu contingut l’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Flix i ERCROS INDUSTRIALS, SA, en relació a la redacció del projecte: “Projecte
d’Intervenció Integral del barri: Colònia Fàbrica del municipi de Flix”, adoptat per Junta de
Govern d’aquesta Corporació en sessió de 19 de gener de 2010, i ratificar per tant l’esmentat
conveni de col·laboració.
2n.- TRASLLADAR aquest acord a ERCROS INDUSTRIAL, SA als efectes oportuns.
ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I ERCROS INDUSTRIAL, S.A., EN RELACIÓ
A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE: “PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI: COLÒNIA FÀBRICA
DEL MUNICIPI DE FLIX.
A Flix, el ___________________ de 2010.
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, assistit pel Sr.
Arturo Gonzàlez i Benet, secretari de l’Ajuntament de Flix.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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D’altra, el Sr. Marc Fargas i Mas, Director de la Fàbrica de Ercros a Flix, major d’edat, amb el DNI
39.857.183-T.
ACTUEN
L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix actua especialment facultat per aquest acte, per acord de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament, adoptat en sessió de 19 de gener de 2010, certificació del qual
s’adjunta al present conveni.
El Sr. Marc Fargas i Mas, en nom i representació de la companyia ERCROS INDUSTRIAL, SA, amb domicili
social a l’Avda. Diagonal, 595, 08014 Barcelona, i amb CIF núm.: A-59095836, actua facultat per aquest
acte, segons s’acredita mitjançant l’escriptura d’apoderament protocol 831 de 21 de març de 2006
actuant el Sr. Agustín Ferran Fuentes com a Notari:
El secretari de l’Ajuntament de Flix, Sr. Arturo Gonzàlez i Benet, intervé en la seva qualitat de fedatari
públic, el qual, donant compliment a l’establert en l’article 2.h) del RD 1174/87, de 18 de setembre,
autoritza el present document.
Les parts es reconeixen la capacitat suficient per obligar-se, i pel present,
MANIFESTEN:
I.- La companyia ERCROS INDUSTRIAL, SA és propietària del barri conegut com a Colònia Fabrica, d’una
superfície aproximada de 14 Hectàrees, situat al costat mateix de les instal·lacions fabrils de l’esmentada
companyia en el municipi de Flix.
II.- L’esmentat barri conté una sèrie d’edificacions i espais d’un gran valor històric, arquitectònic i
sentimental per al poble de Flix. En aquest sentit cal fer esmen, que la Colònia Fàbrica neix en el mateix
moment de la instal·lació de la indústria electroquímica a Flix, (l’any 1897), i es desenvolupa fins a meitat
dels anys 70 del segle passat, trobant-se, en aquest moment, en un estat de millora manifesta. Aquest
valor històric i arquitectònic ha estat reconegut pel mon universitari i acadèmic, atenent a l’especificitat
d’una colònia industrial de caràcter químic, poc freqüent davant un major nombre de colònies tèxtils, ja
reconegudes com a patrimoni.
III.- Conseqüència d’aquest estat, els vials, els altres serveis urbanístics i moltes de les edificacions que
conformen la Colònia Fàbrica es troben en un estat notablement millorable.
IV. L’Ajuntament de Flix és conscient de la importància que té, la conservació i rehabilitació del conjunt
de la Colònia Fàbrica, pel seu valor històric i arquitectònic, alhora, que pel seu potencial en l’oferta
cultural i turística, no només del municipi, sinó del conjunt de la Ribera d’Ebre.
V.- La companyia ERCROS INDUSTRIAL, SA té la intenció de signar un conveni específic en el que
s’establiran els termes i les condicions de cessions de propietats actuals.
Aquestes cessions no han de menyscabar la materialització de l’aprofitament urbanístic que correspon
en l’actualitat a Ercros Industrial, S.A. en l’àmbit de la Colònia Fàbrica, corresponent a la ordenació
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
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

Acta de la sessió ordinària núm.: 1/2010, de 29 de gener de 2010. Pàgina 5 de 15

AJUNTAMENT DE FLIX

urbanística que, en la seva aprovació, va donar lloc en el seu moment al desenvolupament de
l’esmentada Colònia.
VI. L’Ajuntament de Flix creu que les obres que s’hagin de portar a terme per a la dotació de nous serveis
urbanístics i la rehabilitació d’espais inclosos en la Colònia Fàbrica, són susceptibles d’incloure’s en
l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial. Per tal d’acollir-se als ajuts establerts en l’esmentada Llei, és necessari
procedir a la redacció d’un projecte que inclogui els aspectes assenyalats en l’article 7 de la mateixa.
VII. Tant l’Ajuntament de Flix, com la companyia ERCROS INDUSTRIAL, SA, volen col·laborar en la
redacció de l’esmentat projecte tècnic, i a aquests efectes estableixen el present conveni de col·laboració,
que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’Ajuntament de Flix i la companyia ERCROS INDUSTRIAL, SA, col·laboraran en els treballs de
redacció del projecte: “Projecte d’intervenció integral del Barri: Colònia Fàbrica del municipi de Flix”, en
els termes assenyalats en el present conveni.
SEGONA.- L’Ajuntament de Flix licitarà els treballs de redacció del “Projecte d’intervenció integral del
Barri: Colònia Fàbrica del municipi de Flix”, de conformitat amb l’establert en la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
TERCERA.- ERCROS INDUSTRIAL, SA, es farà càrrec del cost total de la contractació a que es fa referència
en la clàusula anterior, i que tenen un cost previst de 30.000,00 euros, (IVA exclòs).
QUARTA.- El pagament dels costos de la redacció del projecte, es realitzarà, en funció de les obligacions
que se’n derivin de l’adjudicació del contracte. L’ingrés es realitzarà en el compte corrent que indiqui
l’Ajuntament.
CINQUENA.- ERCROS INDUSTRIAL facilitarà totes aquelles dades i documents que l’empresa redactora
del projecte li pugui sol·licitar, i de les quals disposi.
SISENA.- El present Conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura, i s’estendrà fins a la
finalització de les obligacions que del mateix se’n derivin.
SETENA.- Qualsevol controvèrsia o disputa que pogués sorgir entre les parts en relació amb aquest
Conveni es sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents en el municipi de Flix. La eficàcia
d’aquest conveni quedarà condicionada a la ratificació del seu contingut pel Ple de l’Ajuntament.
I en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, signen el present conveni de col·laboració, en
la data i lloc assenyalats a l’encapçalament, en duplicat exemplar i a un sòl efecte, davant meu, el
secretari de l’Ajuntament de Flix, que en dono fe.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
El secretari municipal,

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

4.- APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE DOS NOUS VIALS MUNICIPALS I INCLUSIÓ
DELS MATEIXOS EN EL NOMENCLÀTOR MUNICIPAL.
Donat que hi ha altres carrers pendents de denominació, s’acorda, deixar pendent aquest
assumpte per una propera sessió plenària.
*************************************************

5. - APROVACIÓ INICIAL DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE FLIX.
Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix disposa des del 22 de febrer de 2005 de l’escut oficial del municipi.
2.- Per tal de completar els símbols oficials del nostre municipi, es creu necessari dotar a aquest
municipi d’una bandera oficial.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 18 del Decret 139/2007, de 216 de juny, pel qual es regulen la denominació, els
símbols i el registre dels ens locals de Catalunya, estableix que els ens locals poden adoptar un
escut, una bandera i un emblema com a símbols locals.
2.- L’article 19.2 del Decret 139/2007, defineix la bandera com “una peça de tela, generalment
rectangular, fixa per un costat a un pal o asta, que serveix com a símbol o ensenya”.
3.- L’article 35 del Decret 139/2007 estableix: “La bandera no ha d'incorporar mai l'escut, sinó
els seus elements més representatius, com ara els esmalts i/o les càrregues. Tampoc no ha
d'incorporar els seus acompanyaments”.
4.-Els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, regulen el procediment que s’ha de seguir per a
l’adopció o modificació de l’escut o la bandera de l’ens local.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR inicialment la bandera del municipi de Flix, la descripció de la qual és la següent:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, d’argent, amb el freixe
fruitat de sinople de l'escut, tot el conjunt d'alçària 5/6 de la del drap i amplària 5/9 de la
llargària del mateix drap al centre.
2n.- EXPOSAR al públic el precedent acord, de conformitat amb l’establert en l’article 40.1 del
Decret 139/2007, de 216 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre
dels ens locals de Catalunya, per un termini de 30 dies, mitjançant edicte a inserir en al Tauler
d’Edictes de la Corporació i en el DOGC, a efectes que es puguin formular les observacions que
es considerin oportunes.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
*************************************************

6.- DECLARACIÓ COM A OBRA D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL DE LES OBRES INCLOSES
EN EL PLA ESPECIA COMPLEX RURAL A REALITZAR AL POLÍGON 1, PARCEL·LES 119 I 121
DE LA PARTIDA ILLES D’AQUEST MUNICIPI
Antecedents:
1.- SISTEMES TURÍSTICS FLIX, SL, està tramitant una Pla especial urbanístic que té com a objecte
la implantació d’establiments de turisme rural en les parcel·les 119 i 121, del Polígon 1, Partida
d’Illes, d’aquest terme municipal.
2.- Els promotors del Pla especial urbanístic han sol·licitat d’aquest Ajuntament, la declaració de
les obres compreses en l’esmentat Pla especial, (entre altres la construcció d’un hotel i d’un
alberg), 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.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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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 per concorrem circumstàncies socials i de foment de l’ocupació, en conseqüència, es
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR la declaració com a obra d’especial interès municipal les obres derivades del Pla
especial urbanístic Complex Rural, que consisteixen en la construcció d’un Hotel i un Alberg a
les parcel·les 119 i 121, del Polígon 1, Partida d’Illes, d’aquest terme municipal, per concorre
circumstàncies de foment de l’ocupació que així ho justifiquen.
2n.- 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.
3r.- TRASLLADAR aquest acord als interessats i als Serveis d’Intervenció de la Corporació, als
efectes oportuns.
4t.- 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. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
*************************************************

7.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT VIÀRIA DEL MUNICIPI DE FLIX.
Antecedents:
1.- El Pla de seguretat viària 2008-2010 aprovat per l’acord de Govern de 26 de febrer de 2008
preveia com a una de les seves dues línies mestres, la cooperació amb els ajuntament i les
autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, l’elaboració de Plans locals de
seguretat viària (d’ara endavant PLSV), contribuint així a la creació d’una nova cultura de
conducció, circulació i mobilitat.
2.- Tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Flix, van considerar oportú redactar un
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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PLSV que tingués en compte els trets bàsics i característics de Flix amb l'objectiu de contribuir a
un augment en la seguretat viària d'aquest. En virtut d’acord de Ple de data 6 de febrer de 2009
es va aprovar un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Flix
per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària mitjançant el qual el Servei Català de Trànsit
es comprometia a dirigir l’elaboració i redacció del PLSV i a aportar l’assistència tècnica d’una
enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i redacció del PLSV.
3.- Un cop redactat el PLSV cal que s’aprovi el mateix per part de la Corporació Municipal.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR el Pla Local de Seguretat Viària de Flix redactat per Intra Consultors de mobilitat.
2n.- SOTMETRE l’esmentat Pla de Seguretat Viària de Flix a exposició pública per un termini de
trenta dies, a efectes que es puguin formular les observacions que s’estimin pertinents.
3r.- TRASLLADAR aquest acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
*************************************************

8.- 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 Marc entre l’Ajuntament de Flix i l’Institut de Recerca en
Energia de Catalunya.

El Ple, aprova per UNANIMITAT dels vots dels membres presents del Ple, 10 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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
El secretari municipal,
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*************************************************

8.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I
L’INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
Antecedents:
1.- L’IREC és una fundació privada de recerca sense ànim de lucre que té com a objectius, entre
d’altres, promoure i desenvolupar la recerca en energia per obtenir resultats d’alt valor científic
i tecnològic a mitjà i llarg termini, liderar el desenvolupament de les línies tecnològiques
energètiques, orientant-les a les demandes de les empreses del sector, oferir serveis
d’enginyeria d’alt valor afegit a les empreses del sector energètic, esdevenir consultor
estratègic per a l’Administració en temes d’energia, construir una xarxa de col·laboracions amb
els principals centres tecnològics i de recerca nacionals i internacionals en l’àmbit energètic,
oferir a les empreses i als emprenedors les innovacions tecnològiques fruit de la recerca i
col·laborar en la formació especialitzada de les universitats catalanes.
2.- Tant l’Ajuntament de Flix com l’IREC estan d’acord en establir una col·laboració en els camps
científics i tecnològics d’interès comú, que inclogui la participació en projectes conjunts d’àmbit
local, regional, estatal i internacional.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR el Conveni Marc entre l’Ajuntament de Flix i l’Institut de Recerca en Energia de
Catalunya que s’adjunta com Annex al present acord.
2n.- FACULTAR al Sr. Batlle o Regidor en qui ell delegui per a la signatura del Conveni aprovat.
3er.- TRASLLADAR aquest acord a l’ Institut de Recerca en Energia de Catalunya.
ANNEX
CONVENI MARC ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I L’INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
REUNITS
Per una part, l’Ajuntament de Flix, amb seu a Flix, carrer major, 18, representat pel seu alcalde, Sr. Òscar
Bosch i Pujol, amb DNI núm. 40917611J.
I per l’altra, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (en endavant, IREC), amb CIF G-64946387 i seu
a Tarragona, avinguda dels Països Catalans, 16, representat pel Sr. Antoni Martínez, director general,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
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amb DNI núm. 46312499K, amb direcció per a notificacions a carrer Josep Pla 2, B2 planta baixa de
Barcelona.
Els representants de cada part es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure
aquest document.
ANTECEDENTS
1.- La Llei de Foment i Coordinació General de la Investigació Científica i Tècnica, de 14 d'abril de 1986,
constitueix un marc de referència per a promoure la col·laboració dels organismes públics d'investigació i
les empreses, amb la finalitat de donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic.
2.- L’IREC és fundació privada de recerca sense ànim de lucre que té com a objectius, entre d’altres,
promoure i desenvolupar la recerca en energia per obtenir resultats d’alt valor científic i tecnològic a
mitjà i llarg termini, liderar el desenvolupament de les línies tecnològiques energètiques, orientant-les a
les demandes de les empreses del sector, oferir serveis d’enginyeria d’alt valor afegit a les empreses del
sector energètic, esdevenir consultor estratègic per a l’Administració en temes d’energia, construir una
xarxa de col·laboracions amb els principals centres tecnològics i de recerca nacionals i internacionals en
l’àmbit energètic, oferir a les empreses i als emprenedors les innovacions tecnològiques fruit de la
recerca i col·laborar en la formació especialitzada de les universitats catalanes.
3.- L’Ajuntament de Flix ha rebut i rep diferents propostes d’instal·lacions energètiques i necessita
l’assessorament i estudis tècnics que l’ajudin a valorar les possibilitats de cadascuna de les opcions i, en
tot cas, poder determinar les possibilitats reals del municipi pel que fa a aquest tipus d’instal·lació.
4.- Tant l’Ajuntament de Flix com l’IREC estan d’acord en establir una col·laboració en els camps científics
i tecnològics d’interès comú, que inclogui la participació en projectes conjunts d’àmbit local, regional,
estatal i internacional.
Per tot això, l’Ajuntament de Flix i l’IREC acorden estrènyer relacions, unir esforços i establir normes
àmplies d’actuació que canalitzin i incrementin, dins d’un marc preestablert, els contactes i les
col·laboracions, d’acord amb les següents clàusules:
CLÀUSULES
1. Objecte de l’acord marc
L’objecte d’aquest acord és establir un marc d’actuació per a la col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i
l’IREC en activitats de transferència de tecnologia, assessorament, documentació i també investigació
científica, desenvolupament tecnològic i formació.
2. Modalitats de col·laboració
a) Assessorament de l’IREC a l’Ajuntament en qüestions relacionades amb l’activitat de les dues
institucions.
b) Tutela, per part de l’IREC, d’activitats promogudes i gestionades per l’Ajuntament de Flix.
c) Cooperació en programes de formació de personal.
d) Intercanvi de personal, per temps limitat, quan la feina ho requereixi.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
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e) Execució de projectes i programes d’investigació i desenvolupament, que es portaria a terme en
centres de l’IREC i dependències de l’Ajuntament de Flix.
f) Organització i execució d’activitats comuns relaciones amb la promoció social de la investigació i el
desenvolupament tecnològic.
g) Totes les activitats que es considerin d’interès mutu, d’acord amb la disponibilitat de les parts i les
activitats que constitueixen l’objecte d’aquest acord.
3. Contingut dels convenis específics
Cada projecte i/o programa d’actuació en el marc d’aquest acord, serà objecte d’un conveni específic,
que típicament inclourà, entre d’altres, els següents aspectes:
a) Definició de l’objectiu que es pretén aconseguir.
b) Descripció del pla de treball, amb la periodització i el calendari d’actuació.
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereixi el programa, amb l’especificació de les
aportacions de cada entitat.
d) Normes per coordinar el projecte, executar-lo i fer-ne el seguiment.
e) Noms de les persones, una per cada part, que es designaran de mutu acord i es responsabilitzaran de
la gestió del conveni.
f) Noms de les persones, una per cada part, que es designaran de mutu acord i es responsabilitzaran
dels aspectes tècnics del conveni (si s’escau, poden ser les mateixes que les de l’apartat e)
g) Condicions de patentabilitat.
4. Normes de funcionament
Les col·laboracions derivades d’aquest acord marc, quedaran sotmeses a les normatives de l’Ajuntament
de Flix i l’IREC en la forma que estableixin els convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la
col·laboració i el centre on es realitzi el treball.
5. Personal
Tant l’Ajuntament de Flix com l’IREC podran posar a disposició de l’altre entitat personal de cada una; en
aquest cas, l’entitat d’origen assumirà la seva remuneració i les obligacions civils i socials. Aquest
personal estarà obligat, en aquest cas, a complir les normes que regeixen en el centre en el qual estigui
destinat.
6. Equipament
Els béns d'equip aportats d'una banda en un projecte d'investigació comuna seran sempre de la seva
propietat. La propietat dels béns immobles o equips adquirits o construïts en el marc d'un projecte comú
serà determinada, si és el cas, en el conveni específic corresponent.
7. Confidencialitat y publicació de resultats
Cadascuna de les parts es comprometen a no difondre, en cap cas, les informacions científiques o
tècniques pertanyents a l'altra part, a les quals s'ha pogut tenir accés en el desenvolupament dels
convenis específics, sempre que aquestes informacions no siguin de domini públic.
Les dades i informes obtinguts durant la realització del projecte, així com els resultats finals, tenen
caràcter confidencial. Quan una de les parts desitgi utilitzar els resultats parcials o finals, en part o
totalment, per a una publicació (article, conferència, etc.) haurà de sol·licitar la conformitat de l'altra
part per escrit, mitjançant una carta certificada dirigida al seu responsable en el seguiment del projecte.
L'altra part haurà de respondre en un termini màxim de trenta dies. Haurà de comunicar l'autorització,
les reserves o la disconformitat sobre la informació continguda en l'article o conferència. Si no s'obté
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
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resposta en el termini indicat, s'entendrà que el silenci és una autorització tàcita per a la difusió. Tant en
publicacions com en patents, es respectarà sempre l'esment dels autors del treball. En aquest últim cas,
els autors figuraran com inventors. En qualsevol tipus de difusió de resultats, sempre es farà referència
especial al conveni específic.
8. Entrada en vigor i duració
Aquest acord marc entrarà en vigor quan se signi i tindrà una vigència de quatre anys, renovable per
períodes iguals per acord tàcit.
9. Modificació y rescissió
Les parts podran denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment, de mutu acord. Les parts
podran denunciar aquest acord comunicant-lo per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la
data que es consideri finalitzat. En ambdós casos serà necessari finalitzar els treballs dels convenis
específics que estiguin en vigor.
Les disposicions de les clàusules vuitena i següents subsistiran després de la finalització o rescissió de
l'acord marc.
10. Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s'informa a les parts d'aquest conveni que les
dades de caràcter personal facilitats per aquestes, necessaris per a la formalització del present conveni,
s'incorporaran en un fitxer manual, del qual és titular i responsable l’IREC.
Les parts autoritzen la utilització de les dades de caràcter personal i de correu electrònic a l'efecte de les
comunicacions periòdiques, que l’IREC pugui dur a terme amb els seus clients informant-los de tot allò
relacionat amb l'activitat que desenvolupa.
Així mateix, l’IREC garanteix el tracte confidencial de les dades personals aportats i els informa que
poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant una carta a l'adreça
següent: IREC, Josep Pla 2, B2 planta baixa, 08019 Barcelona o enviant un correu electrònic a
info@irec.cat
11. Jurisdicció
L’Ajuntament de Flix i l’IREC es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol discrepància que
pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest acord. Per a resoldre qualsevol qüestió litigiosa derivada
d'aquest acord, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Tarragona, de
l'Associació per a l'Arbitratge de Tarragona, que s'encarrega de designar l'àrbitre o àrbitres i
d'administrar l'arbitratge. Així mateix, les parts s'obliguen, des d'aquest moment, a complir les decisions
arbitrals. El laude i la protocolarització es portaran a terme a la ciutat de Tarragona.

I, com a proba de conformitat, signen aquest conveni per duplicat en el lloc i data infrascrits
Flix, ... de .... de 2010

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
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*************************************************

9.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Aprovació per part del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, d’un conveni de
col·laboració amb la societat municipal, FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES,
SAM, mitjançant el qual, el Consell utilitzarà els mitjans de la societat per prestar serveis
de promoció econòmica al nostre municipi.
b) Assemblea de l’AMAC a Madrid. L’Alcalde informa del contingut de l’esmentada
Assemblea, en que es van presentar els dos municipis pertanyents a l’AMAC que han
formalitzat la seva candidatura per acollir el Magatzem Temporal Centralitzat de
residus nuclears, (MTC), i que han estat Yebra i Ascó. L’Alcalde comenta, que malgrat el
publicat, l’Ajuntament de Flix no va votar en contra, entre altres raons, perquè no es va
sotmetre a votació, i que ell el que va expressar és la posició de l’Ajuntament de Flix
contraria a la ubicació del MTC a Ascó, pel procés que s’ha seguit, que ha estat viciat des
del començament
c) Inici de les obres de neteja de l’embassament.
El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, fa una reflexió, en relació a la conveniència de continuar
a l’AMAC, recorda que hi ha Ajuntaments importants com el de l’Ametlla de Mar i el de Montroig del Camp, que no hi formen part. Recorda els costos que suposa el forma part de l’AMAC, i
considera que des de la mateixa, i, en relació al MTC, ha hagut una deslleialtat amb els
membres, i s’ha provocat un greu conflicte al territori.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, reitera que l’actitud de l’AMAC no ha estat la correcta, i pensa que
s’ha de prendre una decisió respecte a la mateixa, i proposa mantenir contactes amb els
ajuntaments que també estant decebuts amb l’actitud de l’AMAC:
*************************************************

9.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels Regidors assistents no se’n formulen.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent l’hora
que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari municipal, en dono fe, en
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compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari ,

Oscar Bosch i Pujol

Arturo Gonzàlez i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/02/2010.
Flix, 26 de febrer de 2010.
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

