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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 3/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
3/2010
26 DE MARÇ DE 2010
Decret d’Alcaldia núm.: 45/2010, de 23 de març
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:3 hores
19:15 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
Sr. Joan Josep Mauri i Hierro
Sra. Rita Maria Costa i Puey
Sr. Jaume Masip i Llop
Sra. Neus Guiu i Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig i Sánchez
Sr. Pau Llecha i Cervelló
Sr. Arturo Gonzàlez i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals.
4. Aprovació de la denominació de diversos vials municipals i inclusió dels mateixos
en el Nomenclàtor Municipal
5. Concertació d’una operació de tresoreria de 500.000.- €.
6. Assumptes sobrevinguts.
6.1. Aprovació definitiva del Pla de seguretat viària del municipi de Flix.
7. Informes diversos.
8. 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.
*************************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-

Acta núm.: 2/2010, corresponent a la sessió ordinària de 26 de febrer de 2010.

No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT DELS VOTS
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL 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 DE PRESIDÈNCIA
Es proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia
Núm.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Data
03/03/2010
03/03/2010
05/03/2010
12/03/2010
12/06/2010
12/03/2010
12/03/2010
12/03/2010
12/03/2010
18/03/2010
19/03/2010
23/03/2010

Referència
Incoació expedient administratiu i tràmit d'audiència Fernando Sanz
Sol.licitud subvenció Pla Dones
Convocatòria Junta de Govern 4/2010
Liquidació taxa utilització privativa 2009 Endesa Energia SAU
Liquidació taxa utilització privativa 2009 Endesa Distribución Electrica, S.L.
Liquidació taxa utilització privativa 2009 Endesa Energia XXI, S.L.U.
Convocatòria Junta de Govern 5/2010
Canvi contracte Josep M. Pardell
Ordre de pagament subvenció Club Patí Flix
Correcció error llicència obres Gnes. Estopà Sangrà
Requeriment Pla de Montseny, S.L.
Convocatòria sessió plenària pel dia 26 de març, a les 19:00 hores

VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ LA RATIFICACIÓ DELS ANTERIORS DECRETS D’ALCALDIA, ES
RATIFIQUEN PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS
A FAVOR.
*************************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió ordinària núm.: 7/2004, celebrada el dia 1 de juny
de 2004 va aprovar l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals. L’esmentada
Ordenança fou publicada íntegrament en el BOPT núm.: 183, de 7 d’agost de 2004.
2.- S’ha considerat convenient procedir a la modificació de l’esmentada Ordenança, per tal
d’adequar-la a la realitat actual.
Fonaments de Dret:
1.- L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat reglamentària i
d’autoorganització que reconeix la Llei de bases de règim local i la Llei municipal de Catalunya.
En aquest sentit, el municipi té atribuïda aquesta potestat, en la seva qualitat d’administració
pública de caràcter territorial i dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través
de l’aprovació de disposicions de caràcter general. El procediment per a l’aprovació dels
Reglaments locals, ve determinat bàsicament per l’art. 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
esmentada segons modificació operada per Llei 11/1999 de 21 d’abril (LLBRL). En
desenvolupament d’aquest precepte de caràcter bàsic els arts 60 i ss. del Reglament d’Obres,
activitats i serveis aprovat per D. 179/1995, de 13 de juny, (ROASEL) regulen de forma
exhaustiva el tràmit d’aprovació.
2.- L’article 236 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, reconeix l’aprovació dels Reglaments i Ordenances
com un dels mitjans per a intervenir en l’activitat local que, en tot cas, s’ha de sotmetre sempre
als principis, de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que
justifiquen la potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.
3.- L’art. 22 de la LLBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del ple municipal la
facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i en el mateix sentit es pronuncia l’art.
65 del ROASEL. Aquesta competència és indelegable per aplicació del nº 1 del mateix precepte
legal en relació al nº 4 del precepte bàsic.
4.- L’art. 58 del ROASEL estableix que les disposicions de caràcter general aprovades pels ens
locals, se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i són d’aplicació directa d’acord amb els
principis de competència i jerarquia. L’art. 62 del mateix text legal estableix el mateix
procediment per l’aprovació de les ordenances locals com per la seva modificació. Aquest
procediment és el que es preceptua a l’art. 178 de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, segons text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació d’Ordenances i reglaments municipals
és del Ple, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic des ens locals, es proposa l’adopció de la següent,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d'animals, en el següent sentit
a)

b)

c)

d)

Es modifica l’article 4 que queda redactat de la següent manera:
Article 4.S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es respectin
les condicions higiènico-sanitàries i en cap cas produeixi molèsties, incomoditat, o situació
de perill per als veïns o per altres persones en general o per al propi animal, que no siguin les
derivades de la seva naturalesa.
A les comunitats de veïns de diversos propietaris es podran tenir animals domèstics als
domicilis respectant les normes establertes en el paràgraf anterior, sempre que no hi hagi
cap impediment en el reglament de les esmentades comunitats.
L’ajuntament podrà limitar, després d’informe tècnic previ que així ho aconselli, el nombre
d’animals domèstics que es posseeixin.
Es modifica l’article 5, que queda redactat de la següent manera:
Article 5.Els propietaris d’animals de companyia estan obligats a proporcionar-los l’alimentació i les
cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les
mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi, i també a facilitar-los un
allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie respectant en tot cas allò
establert en el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.
Es modifica l’article 7, que queda redactat de la següent manera:
Article 7.D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:
a) Causar danys o cometre actes de maltractament als animals domèstics o salvatges
en règim de convivència o capacitat.
b) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls
mati, fereixi o hostilitzi.
c) En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i
l’enverinament d’animals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la
seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.
d) Vendre animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades jurídicament sense
l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela.
e) La venda ambulant de gats i gossos i la venda ambulant d’altres tipus d’animals fora
de mercats i fires legalitzades.
f) Fer donació d’animals com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
Es modifica l’article 9, que queda redactat de la següent manera:
Article 9.1. Es prohibeix l’abandonament d’animals.
2. Les persones que no desitgin continuar tenint un animal hauran de comunicar-ho a
l’Ajuntament per tal que els serveis concertats o delegats passin a recollir-lo, i també
hauran de facilitar la targeta sanitària de l’animal. El propietari haurà d’abonar les
despeses i les taxes que es fixin per aquest servei.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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e)

f)

i)

j)

k)

l)

ll)

Es modifica l’article 12, que queda redactat de la següent manera:
Article 12.Si cal sacrificar un animal per motius humanitaris i sanitaris, s’ha de fer sota el control i la
responsabilitat d’un veterinari, i s’haurà de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible,
de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal.
Es modifica l’article 13, que queda redactat de la següent manera:
Article 13.Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus
animals amb un dels sistemes establerts en l’article 15 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de
protecció dels animals, prèviament a la inscripció en el cens municipal.
Es modifica l’apartat 5 de l’article 14, que queda de la següent manera:
5. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar a
l’oficina del cens caní, en el termini d’un mes, qualsevol modificació de les dades que
figurin en el cens, inclosa la mort de l’animal.
Es modifica l’article 18, que queda redactat de la següent manera:
Article 18.Els posseïdors dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els
rètols informatius oficials col·locats al municipi.
Els propietaris d’establiments públics com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries o
similars poden prohibir l’entrada i permanència de gossos en aquests establiments. De
qualsevol forma, dintre dels esmentats locals i a les terrasses instal·lades a la via pública,
s’exigirà que tinguin el morrió posat i vagin subjectes per cadena o corretja.
En tot cas, queda prohibit:
− Alimentar els animals a la via pública.
− La presència d’animals domèstics en parcs infantils i zones de joc.
− La circulació i permanència de gossos i altres animals a les piscines obertes al públic.
− Deixar lligat un gos a qualsevol element de la via pública encara que sigui per un
curt espai de temps, sense mantenir l’adequada vigilància per evitar que puguin
prendre mal les persones, altres animals, o ell mateix.
− L’entrada de gossos i gats als locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació i venda d’aliments i/o begudes.
Els titulars d’aquests establiments col·locaran a la seva entrada , en lloc visible, el senyal
indicatiu de la prohibició. De totes les limitacions d’accés mencionades queden exempts els
gossos pigall.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 22, que queda de la següent manera:
2. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal
podran, a més de denunciar els fets, requerir al propietari o a la persona que condueixi
aquest animal, perquè procedeixi a retirar les dejeccions.
S’afegeix l’article 22 bis, que queda de la següent manera:
Article 22 bis.Es considera que un animal és abandonat si no porta cap identificació de l’origen o del
propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest cas l’Ajuntament es farà càrrec de
l’animal fins que sigui recuperat, cedit o, si escau, sacrificat segons el que estableix l’article
11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
S’afegeix l’article 22 ter, que queda de la següent marea:
Article 22 ter.El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies des de la seva recollida

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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m)

pels serveis municipals. L’animal s’ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el
pagament previ de totes les despeses originades.
Si l’animal porta identificació, els serveis municipals avisaran al seu propietari, el qual
disposarà d’un termini de 10 dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses
originades. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit
l’animal, se li ha de donar un nou avís i reobrir un nou termini de deu dies, un cop
transcorregut el qual l'animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
Es modifica l’article 23, que queda de la següent manera:
Article23.- Infraccions
A l'efecte d'aquesta ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a) No col·locar l’obligatori rètol advertint de l’existència d’un gos vigilant al recinte.
b) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
c) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur
benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
d) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si
això no els causa perjudicis greus.
e) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
f) No identificar als gats i gossos o no inscriure’ls al registre censal del municipi en el
termini de 30 dies del seu naixement o adquisició.
g) Portar un gos per la via pública sense lligar.
h) Deixar lligat un gos a qualsevol element de la via pública encara que sigui per un
curt espai de temps, sense mantenir l’adequada vigilància per evitar que puguin
prendre mal les persones, altres animals, o ell mateix.
i) El propietari o posseïdor d’un gos que per imprudència o negligència permeti que
l’animal deambuli per la via pública tot sol. En cas de portar a terme aquesta
conducta de forma voluntària la corresponent sanció s’aplicarà en la seva meitat
superior.
j) Alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública.
k) No respectar les prohibicions d’entrada d’animals domèstics en parcs i zones de joc
infantils.
l) No respectar la prohibició de circulació i permanència d’animals de companyia a les
platges i al mar en les dates establertes a l’article 18.
m) L’entrada de gossos i gats als establiments de manipulació i venda d’aliments o
begudes, i l’incompliment de l’obligació de col·locació del rètol o senyal indicatiu de
la prohibició dels titulars dels esmentats establiments.
n) Rentar els animals a la via pública.
o) No recollir els excrements de l’animal de la via pública.
p) Tenir al domicili un animal domèstic quan no estigui autoritzat en el reglament de la
comunitat de veïns propietaris.
q) Causar molèsties als veïns motivades pels sorolls, miccions, olors, o altres, produïts
pels animals de companyia.
r) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
s) Qualsevol altre incompliment d’allò establert als Títols I, II i III d’aquestes
Ordenances que no estigui inclòs als apartats 2 o 3 d’aquest article com a infracció
greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril de 2010.
El secretari municipal,
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n)

a) El manteniment dels animals sense l'alimentació necessària i/o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar i de seguretat, si
els comporta un risc greu per a la salut.
b) No tenir el llibre de registre oficial o diligenciat per l’administració competent,
establert per als nuclis zoològics.
c) La no-vacunació i/o la no-realització de tractaments obligatoris als animals
domèstics de companyia.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en
el títol IV de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals
e) La venda ambulant de gats i gossos i la venda ambulant d'altres tipus d'animals fora
de mercats i fires legalitzades.
f) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris.
g) Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a
què es refereix l’article 24.1.c. de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals.
h) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus
per a la salut.
i) Fer matances públiques d’animals.
j) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
k) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc
per a l’animal.
l) Reincidir en la comissió de 3 infraccions lleus durant l’últim any.
3. Són infraccions molt greus:
a) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en
aquests tipus d’actes.
b) El maltractament i les agressions físiques als animals, si els comporta conseqüències
molt greus per a la salut.
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar
danys greus.
d) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
e) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higienico-sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són
molt greus.
f) Reincidir en la comissió de 3 infraccions greus durant l’últim any.
Es modifica l’article 24, que queda de la següent manera:
Article 24.1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’alcalde amb una multa de fins a 250
euros.
2. Les infraccions greus i molt greus es denunciaran a l’autoritat corresponent de les
especificades a l’article 37 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, i
les multes podran ser de 250,01 euros fins a 2.000 euros en el cas de les greus, i de 2.001
euros fins a 20.000 euros en el cas de les molt greus.
3. L’administració municipal podrà comissar de manera immediata els animals, sempre
que hi hagi indicis racionals d’infracció, en els termes establerts a l’article 33 de la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril de 2010.
El secretari municipal,
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ñ)

o)

p)

q)

Es modifica l’article 25, que queda de la següent manera
Article 25
1. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, allò establert en els apartats 2, 3 i 4 de
l’article 32 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
2. Per a imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta
Ordenança, cal seguir el procediment sancionador regulat per Decret 278/1993, del 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la
Generalitat, i també la Llei de l’Estat 30/192, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, del 13 de gener
Es modifica l’article 26, que queda de la següent manera:
Article 26.S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les
circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. En aquest
cas, la potencial perillositat haurà de ser apreciada per l’alcalde atenent a criteris
objectius, bé d’ofici o bé desprès d’haver estat objecte d’una notificació o una
denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per
l’autoritat municipal competent.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
Bullmastiff, Dòberman, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí
Napolità, Pit bull, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Tosa Japonès, Tosa Inu i
Akita Inu.
Es modifica l’article 33, que queda de la següent manera:
Article 33.Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança són sancionades amb
multes de 150 euros a 30.000 euros .
La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.
Es modifica l’article 34, que queda de la següent manera:
Article 34.1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de fins a 300 euros, les greus amb
una multa de 300,01 euros a 3.000,00 euros i les molt greus, amb una multa de 3.000,01
euros a 30.000 euros
2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.

2n.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord anterior, mitjançant la publicació de
l’anunci corresponent al BOPT, DOGC, diari de comunicació d’àmbit provincial, tauler d’anuncis
de la corporació, i, pàgina web de l’Ajuntament de Flix, (www.flix.cat), pel termini mínim de
trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i de suggeriments.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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3r.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva l’Ordenança, en el cas que no
es presentin reclamacions o suggeriments a l’aprovació inicial. En aquest cas es procedirà
immediatament a la publicació íntegra del text del reglament al BOP en la forma que estableix
l’art. 66 de ROASEL, juntament amb la tramesa del text a la Subdelegació del Govern central a
Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
4t.- FACULTAR l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes precisos per l’efectivitat dels
presents acords i, en especial, aquell pel qual es declari formalment l’aprovació definitiva de
l’Ordenança per absència d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquest acord.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ NOUS VIALS MUNICIPALS I INCLUSIÓ DELS MATEIXOS
EN EL NOMENCLATOR MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- És necessari posar nom a Diversos vials del municipi.
2.- El Regidor d’Obres i Urbanisme ha efectuat una proposta.
Fonaments de Dret:
1.- L'article 75 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
Població i Demarcació de les entitats locals, estableix que és obligació dels ajuntaments el
mantenir actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la numeració dels
edificis
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR inicialment la denominació nova dels següents carrers:
Núm
1
2
3
4
5
6
7

Situació del carrer o plaça
Polígon de la Devesa
Habitatges vora depuradora
Ventonella Alta
Ventonella Baixa
Ventonella Baixa
Ventonella Baixa
Ventonella Baixa

Núm.
1
2
3
4
5
6
7

Nom proposat
Carrer de Ramon Escriche
Carrer de la Teuleria
Carrer de Joanot Martorell
Carrer d’Antoni Rovira i Virgili
Carrer de Miquel Martí Pol
Carrer de Ausiàs March
Carrer de Ramon Llull

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Urbanització Incasol (paral·lel a la Avda. de les Valls)
Urbanització Incasol / Camí de La Fatarella
Escales Carrer del Castell a “dalt Carrer del Castell”
Escales entre carrer de Gombau i Carrer del Castell
Placeta de la Música
Carreró entre carrer de les Tendes i Carrer del Caporal Rius
Plaça “Vaqueria”
Carrer dels Sequers “bis”
Plaça Pavelló
Plaça Mercat (zona de la font)
Plaça Avda. de la Llum 1
Plaça Avda. de la Llum 2
Carreró de la Barca de baix
Plaça Sant Jordi / Plaça del Mercat
Plaça Sant Jordi / Sant Joan / Montserrat / Passeig
Plaça Sant Jordi / Jaume I
Plaça Sant Jordi / Montserrat
Plaça Sant Jordi / Monserrat / Raval
Circumval·lació / torre
Punteta
Pla de la Ventonella

12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Avinguda dels Montredons
Carrer de La Fatarella
Escales de Bonifaci de la Volta
Carreró de Perot de Vilanova
Plaça de la Música
Carreró de Teresa Gil de Vidaure
Plaça de la Vaqueria
Carrer dels Sequers en forma de “T”
Plaça dels Xofars
Plaça dels Països Catalans
Plaça d’Antoni Gaudí
Plaça de Jesús Moncada
Carreró del Riu
Placeta de Carles Riba
Placeta de Pompeu Fabra
Placeta de Jaume Fortuny
Placeta de la Lluna
Placeta del Sol
Carrer de la Roca del Tormo
Plaça de la Punteta
Carrer de Mercé Rodoreda

2.- SOTMETRE-HO a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província, al tauler d'edictes municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament,
(www.flix.cat), a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o
els suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest
període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà
aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
3r. FACULTAR l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat dels precedents acords.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.
*************************************************
5.- CONCERTACIÓN D’UNA OPERACIÓN DE TRESORERIA PER IMPORT DE 500.000,00 EUROS.
Antecedents:
1.- Per tal d’evitar el desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses que pot determinar una manca de liquiditat a la tresoreria, cal concertar una operació
de tresoreria o préstec a curt termini per import de 500.000,00 €.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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.: 3/2010, de 26 de març de 2010. Pàgina 11 de 14

AJUNTAMENT DE FLIX

2.- El secretari interventor municipal ha informat sobre el règim jurídic aplicable a aquesta
operació, manifestant que no se supera el límit del 30% dels recursos ordinaris corrents del
darrer pressupost liquidat (2009).
3.- Consta en l’expedient la petició de 4 ofertes.
4.- En el termini donat, s’han presentat dos ofertes, el resum de les quals, es detalla
continuació:
Característiques
Tipus d’interès:
Revisió del tipus d’interès:
Comissió d’obertura:
Comissió de no disponibilitat:
Comissió d’estudi:
Comissió de cancel·lació:
Formalització:

CAIXA TARRAGONA
Euribor + 2,15 %
Trimestral
0,40 %
0,10 %
0,00 %
0,00 %
Secretari de l’ajuntament

BANC SANTANDER
Euribor + 1,25 %
Trimestral
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Secretari de l’ajuntament

Fonaments de dret:
1.- Article 51 i 52.2 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.
2.- Article 22.2 m) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- AUTORITZAR la concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt
termini, amb l’entitat BANC DE SANTANDER, per import de 500.000,00 €, amb les següents
condicions
Tipus d’interès:
Revisió del tipus d’interès:
Comissió d’obertura:
Comissió de no diponibilitat:
Comissió d’estudi:
Comissió de cancel·lació:
Formalització:

Euribor + 1,25 %
Trimestral
0,25 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Secretari de l’ajuntament

2n.- FACULTAR l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec.
3r.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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 L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.
*************************************************
6.1.- 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 definitiva del Pla de Seguretat Viària del municipi de Flix.

EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 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.
*************************************************
6.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA 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
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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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3.- Aquest Ple, va aprovar amb caràcter inicial, en sessió celebrada el passat dia 29 de gener de
2010 el Pla Local de Seguretat Viària de Flix.
4.- L’esmentat Pla ha estat sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant edictes inserits en el tauler d’edictes de la Corporació, i en el BOPT núm.: 40, de 18
de febrer, sense que s’hagin presentat al·legacions al metix.
5.- Per tant procedeix l’aprovació definitiva del pla.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR definitivament el Pla Local de Seguretat Viària
Consultors de mobilitat.

de Flix redactat per Intra

2on.- 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 DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.
*************************************************
7.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Vehicle de protecció civil. S’informa que l’Ajuntament ja disposa d’un nou vehicle per a
protecció civil, concretament un TOYOTA HILUX, doble cabina, matrícula 6747 GTW.
b) Reunió amb l’empresa SAGESSA, adjudicatària de la gestió de la Residència per a la Gent
Gran i Centre de Dia “Les Escoles”. Es va tractar de la posada en marxa de la Residència,
que serà gradual.
c) Obres incloses en el FEESL. S’informa que s’està en el procés de negociació amb les
empreses que han presentat ofertes a les obres incloses en l’esmentat Fons.
d) Enquesta Llei de Barris. S’informa de l’enquesta que s’està realitzant, en el marc del
procés de participació ciutadana, en relació a la sol·licitud que aquest Ajuntament vol
presentar a la Llei de Barris.
e) Propera reunió amb la Direcció General d’Educació Primària i Batxillerat, en relació al
Camp d’Aprenentatge de Sebes, que es mantindrà.
f) Signatura del conveni amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en relació al Centre
d’Empreses La Ribera, pel qual el consell aportarà 12.000 euros anuals.
g) Reconeixement del Centre d’Empreses la Ribera com a centre homologat pel
Departament de Treball, en matèria de formació.
h) Propera contractació de les obres “Arranjament serveis urbanístics carrer 1 de la
Ventonella Baixa”.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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Pe part del Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté, s’informa dels actes inclosos en els
actes de la SETMANA SANTA 2010.
*************************************************
8.- 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
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 29/04/2010.
Flix, 29 d’abril 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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