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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 4/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 29 D’ABRIL DE 2010
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Ple de l’Ajuntament de Flix
Caràcter de la sessió:
Ordinària
Sessió núm.:
4/2010
Data de celebració:
29 D’ABRIL DE 2010
Forma de convocatòria:
Decret d’Alcaldia núm.: 62/2010, de 26 d’abril
Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament.
Hora d’inici:
20:00 hores
Hora de finalització:
20:20 hores
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:

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 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 definitiva de la bandera del municipi de Flix.
4. Acceptació de la subvenció de 72.000.- €, concedida mitjançant Resolució
EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per als cursos 20082009 i 2009-2010.
5. Assumptes sobrevinguts.
6. Informes diversos.
7. Precs i preguntes.
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:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 31/05/2010.
Flix, 31 de maig 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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1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació la següent acta de Ple:
-

Acta núm.: 3/2010, corresponent a la sessió ordinària de 26 de març 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. RATIFICACIONS DECRETS D’ALCALDIA
Es sotmeten a ratificació, els següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Data
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
29/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
08/04/2010
09/04/2010
13/04/2010
13/04/2010
13/04/2010
23/04/2010
26/04/2010
26/04/2010
27/04/2010

Referència
Canvi modalitat contracte treballadores
Prórroga contracte Yolanda Catala
Convocatòria Junta de Govern 6/2010
Resolució expedient sancionador A. Torreblanca
Pagament subvenció Grup de Natura Freixe
Diferiment presa de possessió secretaria ajuntament
Ratificació notificació indemnització Fernández-Estela
Inici expedient responsabilitat patrimonial Enrique Mur
Acord d'aplanament demanda judicial expedient D. Bush
Decret autorització cessió drets de cobrament
Convocatòria Junta ordinària 8-10 de 15 d'abril de 2010
Ratificació acord indemnitzatori Alex Estela Carreras
Inici expedient sancionador Cristobal Partal Jaén
Aprovació llista provisional admesos i exclosos
Inici expedient compte general 2009
Convocatòria Comissió de Comptes
Convocatòria Ple 4/2010

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 31/05/2010.
Flix, 31 de maig 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 DEFINITIVA 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.- Aquest Ple, en sessió ordinària núm.: 1/2010, celebrada el dia 29 de gener de 2010, va
aprovar amb caràcter inicial la bandera municipal, d’acord amb el següent,
“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”
3.- L’esmentat acord es va sotmetre a exposició pública, mitjançant el tauler d’edictes de la
Corporació i edicte inserit en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.: 5567, de 15 de
febrer de 2010, a efectes de presentació d’observacions.
4.- Transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat observacions a l’acord
d’aprovació inicial.
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. Concretament l’article 40.2 de
l’esmentat Decret, estableix,m que una vegada complert el tràmit d’informació pública,
correspon al Ple l’aprovació de la descripció de la bandera, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres. Aquest acord, juntament amb l’expedient
administratiu, s’ha de trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques en
el termini de 15 dies a comptar de l’endemà de la seva dopció.
En conseqüència, 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 31/05/2010.
Flix, 31 de maig 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 la bandera del municipi de Flix, la descripció de la qual és la següent:
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.- TRASLLADAR aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu al Departament de
Governació i Administracions Públiques, als efectes previstos en l’article 40.2 del Decret
139/2007, de 216 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre dels ens
locals de Catalunya.
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.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 72.000.- €, CONCEDIDA MITJANÇANT RESOLUCIÓ
EDU/726/2010, DE 15 DE MARÇ, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES
CORPORACIONS LOCALS TITULARS D’ESCOLES DE MÚSICA I DE DANSA PER ALS CURSOS 20082009 I 2009-2010.
Antecedents:
1.- El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Resolució
EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals
titulars d’escoles de música i de dansa per als cursos 2008-2009 i 2009-2010, ha concedit a
aquest Ajuntament una subvenció de 72.000,00 euros per l’Escola de Música Municipal, curs
2009/2010.
Fonaments de Dret:
1.- El punt cinquè de la Resolució EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual s’atorguen
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per als cursos
2008-2009 i 2009-2010, estableix, entre altres, que una vegada publicada la resolució al DOGC,
l’Ajuntament ha d’aceptar-la, mitjançant acord de Ple.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- ACCEPTAR la subvenció de 72.000,00 euros, concedida pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Resolució EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 31/05/2010.
Flix, 31 de maig 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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s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per als
cursos 2008-2009 i 2009-2010, per l’Escola de Música Municipal, pel curs 2009-2010.
2n.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 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.
*************************************************
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Sense contingut material.
*************************************************
6.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Reunió amb el Sr. José Luis Muñiz, Director General de Negoci d’ERCROS, SA. En la
reunió es va tractar del projecte de millora de la Colònia Fàbrica, i de la participació de
l’esmentada empresa en el mateix. També, explica el Sr. Alcalde, es va tractar sobre la
situació de la companya
que es troba en una situació dificil.
b) Reunió amb el Sr. Ciriaco Hidalgo, assesor econòmic de la Presodència de la generalitat.
A la reunió hi van assistir, el Sr. Pere Muñoz en qualitat de primer tinent d’alcalde, i la
Sra. Aurora Masip, com a flixanca i directora de Comunicació de la Generalitat. Des de
l’anunci de l'ERO d’Ercros aquesta ha estat la tercera trobada amb Hidalgo amb la
finalitat, d’una banda, d’anar seguint aquells projectes municipals que poden constituir
fonts d’ocupació i diversificació econòmica en el futur més immediat, com poden ser el
programa de la Llei de Barris, el camp d’aprenentatge a Sebes o el Centre de
documentació i Transferència Tecnològica que s’està preparant per a ubicar al Centre
d’Empreses. D’altra banda, també es va tractar la situació d’Ercros en general i en
particular el cas de Flix per copsar el punt de vista des de la Generalitat i mirar de
conèixer també les possibilitats d’ajuts a la inversió; possibilitat que Hidalgo va
manifestar continuen sent possibles mitjançant la intervenció del Secretari d’Indústria i
Empresa, Antoni Soy, amb qui l’Ajuntament es va entrevistar ja a finals de 2009 o bé
mitjançant l’Institut Català de Finances. Aquesta predisposició, va manifestar, ha d’anar
acompanyada de la corresponent planificació i projecte de futur per part de l’empresa,
que vista l’actual situació econòmica, es veu difícil. Hidalgo es va comprometre a
mantenir contactes amb la mateixa Ercros per conèixer amb detall situació, projectes i
necessitats. Va manifestar també que les darreres informacions rebudes per part de la
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 31/05/2010.
Flix, 31 de maig 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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presidència de l’empresa semblaven apuntar una lleugera millora en el conjunt d’un any
molt dolent.
c) Reunió amb els responsables del Departament d'Educació, Vicky Giménez, directora de
la Zona Educativa de la Ribera i Terra Alta, i Rosa Almuni, responsable de Formació
Professional de les Terres de l'Ebre. L'objectiu va ser, tractar de la millora de l'oferta de
cursos ocupacionals del Centre d'Empreses La Ribera i de l'Institut de Flix. Es va acordar
signar un conveni perquè la formació del Centre d'Empreses pugui ser validada pel
Departament.
d) L’alcalde informa que s’han adjudicat definitivament les obres incloses en el Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial Decret Llei 13/2009, de 27
d’octubre.
e) L’alcalde informa que el dia 22 d’abril va finalitzar el termini per a presentar sol·licituds
per participar en la convocatòria per a la provisió de 2 places d’Auxiliar Administratiu,
personal laboral interí. Informa el sr. Alcalde, que es preveu que a finals de maig o
començament de juny puguin realitzar-se les proves selectives
Pe part del Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté, s’informa dels actes previstos per
aquest cap de Setmana, a,b motiu de la festa de la Gent Gran i de la Benedicció del Terme.
Per part del regidor de Patrimoni Històric, Sr. Jaume Masip, s’informa que properament a la
pàgina web de l’Ajuntament estarà a disposició de tothom......
*************************************************
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 31/05/2010.
Flix, 31 de maig 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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