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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 5/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG 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
5/2010
31 DE MAIG DE 2010
Decret d’Alcaldia núm.: 92/2010, de 24 de maig
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
20:00 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 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 denominació de nous vials del municipi i de vials
sense nom.
4. Aprovació del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2010.
5. Arxiu de l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Flix promogut per la mercantil VENTONELLA 2006, SL.
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Informes diversos.
8. 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.
*************************************************

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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 la següent acta de Ple:
-

Acta núm.: 4/2010, corresponent a la sessió ordinària de 29 d’abril 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 DE DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Data
28/04/2010
29/04/2010
29/04/2010
29/04/2010
29/04/2010
29/04/2010
29/04/2010
03/05/2010
04/05/2010
04/05/2010
04/05/2010
04/05/2010
04/05/2010
10/05/2010
11/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010

Referència
Decret exclusió plaça auxiliar per presentació fora de termini
Decret compromís pòlissa Toyota
Canvi titular arbitris municipals
Canvi contracte Carolina Anguera
Prórroga contracte Nerea Castellví
Decret autorització batuda vedella
Rectificació membres Mesa contractació Urbanització C/ 1 V. Baixa
Decret pagament subvenció Llar Jubilats
Inici expedient sancionador
Inici procediment sancionador
Inici expedient sancionador
Inici procediment sancionador
Acord pagament subvenció Futbol Sala
Decret aprovació Pla de Seguretat Dr. Müller
Convocatòria mesa contractació arranjament carrer 1 Ventonella Baixa
Decret convocatòria Junta de Govern 9/10
Aprovació Pla Seguretat Nàutic
Aprovació Pla Seguretat- Montserrat
Aprovació Pla de Seguretat- Illes
Aprovació Pla Seguretat enderroc C. Arcàngel
Decret acceptació reclamació patrimonial

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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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Decret
84
85
86
87
88
89
90
91

Data
14/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
17/05/2010
24/05/2010

Referència
Decret aprovació Pla Seguretat Ca Don Ventura
Decret admesos exclosos i tribunal concurs 2 places
Sol.licitud subvenció IDECE
Expedient baixes per inscripció indeguda
Arxiu expedient disciplinari
Inici expedient protecció legalitat urbanística
Inici expedient sancionador
Ordre execució Bonsol Import Export S.L.

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.
*************************************************
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DENOMINACIÓ NOUS VIALS MUNICIPALS I INCLUSIÓ DELS
MATEIXOS EN EL NOMENCLATOR MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament ha tramitat l'expedient per posar denominació a nous vials del municipi
o vials que no tenen nom.
2.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària núm.: 3/2010, celebrada el passat dia 26 de març,
va aprovar amb caràcter inicial la denominació a nous vials del municipi o vials que no tenen
nom.
3.- L’esmentat acord es va sotmetre a exposició pública, mitjançant el tauler d’edictes de la
Corporació i anunci inserit en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm.: 90, de
20/04/2010, durant el termini de 20 dies hàbils, a efectes de presentació d’al·legacions.
4.- Transcorregut el termini d’exposició pública NO s’han presentat al·legacions.
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:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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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1er.- APROVAR amb caràcter definitiu la denominació nova dels següents carrers:
Núm
1
2
3
4
5
6
7
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Núm.
1
2
3
4
5
6
7
12
13
18
19
20

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
Avinguda dels Montredons
Carrer de La Fatarella
Escales de Bonifaci de la Volta
Carreró de Perot de Vilanova
Plaça de la Música

21

Carreró de Teresa Gil de Vidaure

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

2on.- DONAR la màxima difusió al present 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 DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2010
Antecedents:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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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1.- Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
Municipal d’Habitants referida a 1 de gener de 2010, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2009.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 81 i 82 del reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- APROVAR el resum numèric d’altes i baixes corresponents a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a 1 de gener de 2010, el detall del qual és
el següent,
Totals
Població del municipi a 1/1/2009
4.101
Altes des del 1/1/2009 a 31/12/2009
169
Baixes des del 1/1/2009 a 31/12/2009
206
Població al municipi a 31/12/2009
4.064
2on.- COMUNICAR a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2010, juntament amb el fitxer que
conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data Esmentada, als
efectes del que disposa la Resolució de 17 de novembre de 2005, d’instruccions tècniques
sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de
xifres oficials de població.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.
*************************************************
5.- ARXIU DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE FLIX PROMOGUDA A INSTÀNCIA DE LA VENTONELLA 2006, SL.
Antecedents:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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
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Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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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.
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.- Amb data 20 de novembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament e Flix, va adoptar el següent
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

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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
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Acta de la sessió ordinària núm.: 5/2010, de 31 de maig de 2010. Pàgina 7 de 12

AJUNTAMENT DE FLIX

-

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.
7.- L’anterior acord es va notificar a la mercantil VENTONELLA 2006, SL.
8.- Amb data 28 d’abril de 2010, ha finalitzat el termini atorgat, a la mercantil VENTONELLA
2006, SL, per tal de presentar el document modificat a que feia referència l’acord plenari de 20
de novembre de 2009, sense que el mateix hagi estat presentat.
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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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.- 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.
6.- L’article 92 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú regula la caducitat dels expedients.
En conseqüència, i atesos els anteriors antecedents i fonaments de Dret, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- DECLARAR la caducitat de l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Flix, presentat per la mercantil VENTONELLA 2006, SL, i acordar-ne el seu arxiu
definitiu.
2on.- CONTRA el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà 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.
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.- 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:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
Flix, 15 de juny 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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-

Aprovació inicial la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús, la utilització i
l’aprofitament de la via pública.

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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS, LA
UTILITZACIÓ I L’APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA
Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2004, va aprovar l’Ordenança
reguladora de l’ús, la utilització i l’aprofitament de la via pública.
2.- L’esmentada Ordenança fou publicda íntegrament en el BOPT núm.: 131, de 7 de juny de
2004.
3.- Per les característiques d’alguns carres del municipi, (amplada límitada), es creu convenient
procedir a la modificació de l’esmentada Ordenança, per tal de regular la figura del contragual.
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
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
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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,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús, la utilització i
l’aprofitament de la via pública, en el següent sentit
S’afegeix un apartat 4 a l’article 45, que textualment diu:
“4. En els casos en que es sol·licitin llicències de guals per a immobles que estigui situats
en carrers que atenent a les seves característiques, es consideri que l’amplada és
insuficient per permetre les maniobres d’entrada i sortida del vehicle al gual, es podrà
prohibir l’aparcamentent en front del gual, previ informe favorable de la Guàrdia
Municipal i dels Serveis Tècnics Municipals, que seran els que assenyalaran quina serà la
zona en la que s’aplicarà la prohibició d’aparcament.”
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.
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.
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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.
*************************************************
7.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Visita el passat dissabte, dia 29 de maig de 2010, dels 12 membres del Consell Assessor
pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, òrgan adscrit a Vicepresidència de la
Generalitat. Després de la recepció a l’Ajuntament el grup es va desplaçar al Mas del
Director a Sebes, on van tenir lloc diverses xerrades per informar el membres del Consell
en primer lloc dels projectes inclosos al PIPDE i posteriorment dels detalls del projecte de
retirada dels fangs de l’embassament, també es van presentar els estudis fets per
determinar el seu grau d’impacte sobre l’entorn més immediat. Les presentacions van
ser dutes a terme per Carles Ibáñez, biòleg i director de l’IRTA i per Marc Pujols, per part
d’Acuamed com a director de l’obra. El matí va acabar amb una visita a les obres de
l’embassament, on ha de començar en breu la col·locació de les palplanxes del mur de
confinament dels residus. Ja per la tarda es va fer una visita a l’espai natural de Sebes
que va incloure el centre d’interpretació del Camí de sirga al Mas de Pitoia i una breu
parada al mirador del meandre.
b) Reunió el passat dijous, dia 27 de maig, amb representants de l’Agència Catalana de
l’Agiua, per tractar del el nou projecte de captació d'aigua arran de les obres del Pla de
Restitució. També es van tractar temes relacionats amb l’EDAR de Flix.
c) Reunió, el proper dia 10 de juny, amb la Directora D’ACC1Ó , l’agència de suport a la
competitivitat de l’empresa catalana, per una banda, i amb l’Hble. Sr. Francesc Batasar,
Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’altra, per
tractar temes relacionats amb la creació a Flix d’un Centre de Documentació i
Transferència de Tecnologia i Gestió Ambiental, (Transtecflix), que hauria de ser centre
de referència en temes de tecnologia ambiental
d) Divendres, 21 de maig, van reunir-se a la Casa de la Vila els membres del Jurat dels III Premis per
a la Promoció de la Iniciativa Empresarial Local 2009-2010. Després d'examinar i valorar els tres
projectes que optaven als guardons, s'acordà concedir excepcionalment el premi ex aequo a
"Naturanet empresa de neteja i jardineria" i "L'anjub. Cervesa artesanal". Cadascun dels dos
projectes rebran la quantitat de 1.500 euros i un guardó commemoratiu. L’Alcalde aprofita per
recordar, que al finalitzar el Ple es farà entrega als guanyadors dels premis atorgats.
e) Finalment, l’Alcalde vol fer constar expressament en acta, la seva felicitació i la de resta de
membres de la Corporació, pels èxits assolits per Futbol Sala Flix, V50, que ha aconseguit l’ascens
a preferent, i a la Joventut Esportiva de Flix que ha aconseguit l’ascens a 2a categoria regional.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010.
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El 2on Tinent d’Alcalde i regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté, informa de diverses qüestions
relacionades amb la festivitat de Corpus Christri, la Festa de Sant Joan i les Festes Majors.

*************************************************
8.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels Regidors assistents al Ple, 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
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