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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 6/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY 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
06/2010
15 DE JUNY DE 2010.
Decret d’Alcaldia núm.: 97/2010, d’11 de juny
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
19:25 hores

Il·lm. Sr. Oscar Bosch Pujol
Sr. Pere Muñoz Hernández
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sr. Joan Josep Mauri Hierro
Sra. Rita Maria Costa Puey
Sr. Jaume Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló, (1)
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha Cervelló
Sr. Arturo González Benet
Sr. Josep Viñado Pujol

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Flix, corresponent a
l’exercici econòmic de 2009.
4. Adhesió de l’Ajuntament de Flix a la plataforma egovern de la Diputació de
Tarragona.
5. Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic del complex rural “Los masos
del riu de baix”, situat al polígon 1, parcel·les 119 i 121 d’aquest municipi,
presentat per la mercantil SISTEMES TURÍSTICS FLIX, SL.
6. Assumptes sobrevinguts.

DILIGÈNCIA.- 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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7.
8.

Informes diversos.
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:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació la següent acta de Ple:
- Acta núm.: 5/2010, corresponent a la sessió ordinària de 31 de maig de 2010.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, 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 DEL MATEIX, 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.- DESPTAX OFICIAL.
2.1. RATIFICACIONS DECRETS D’ALCALDIA
Es proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
91
92
93
94
95
96
97
98

Data
24/05/2010
24/05/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
11/06/2010
11/06/2010
11/06/2010

Referència del Decret
Ordre execució Bonsol Import Export S.L.
Convocatòria Ple dia 31 de maig de 2010
Delegació a Neus Guiu Cervelló
Anul.lar i rectificar rebuts arbitris municipals
Convocatòria Junta de Govern 10/10
Denegació sol·licitud dades afectats parc eolic de Riba-roja
Convocatòria sessió plenària pel dia 15 de juny de 2010, a les 19:00 hores
Contractació personal piscines

DILIGÈNCIA.- 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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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 DEL MATEIX.

2.2. ALTRES RATIFICACIONS.
2.2.1. Ratificació de l’acord de Junta de Govern adoptat en sessió de 4 de juny, en relació a
l’atac d’Israel a un comboi humanitari amb destinació a Gaza.
Amb data 4 de juny de 2010, la Junta de Govern, va aprovar la següent moció:
“Atès l'atac per part de l'exèrcit israelià contra els membres de la flota d'ajut humanitari, en missió
pacífica de resistència civil, que pretenia trencar el setge de Gaza, aquest Ajuntament denuncia i
condemna les greus violacions del Dret internacional dels drets humans i del Dret internacional
humanitari que, un cop més, ha comès i ha ordenat cometre el govern israelià.
Més enllà que l'abordatge s'hagi comès en aigües internacionals o dins de l'espai marítim palestí,
controlat per Israel, l'ús desproporcionat de la força armada contra la població civil, interna o
internacional, suposa una flagrant violació del Dret internacional.
L'Ajuntament de Flix insta a un clar pronunciament de les autoritats polítiques internacionals, de l'Estat
espanyol i de Catalunya contra aquest nou menyspreu de les autoritats israelianes cap al principi del
respecte de la dignitat humana. Recordem que el silenci equival a complicitat, i en conseqüència,
ACORDA, fer públic el següent:
ÚNIC.- L'Ajuntament de Flix, condemna una vegada més les accions del Govern d'Israel i li exigeix
l'aixecament del bloqueig i les represes de les converses per donar compliment a la resolució de
l’Organització de les Nacions Unides amb la creació de l'Estat Palestí.”

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES
PRESENTS DEL PLE, 10 VOTS A FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE
LEGAL DE MEMBRES DEL MATEIX, ratificar l’anterior moció.
*************************************************
(1) S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Neus Guiu.

3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’ANY 2009.
Antecedents:
1.- Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.

DILIGÈNCIA.- 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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2.- El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
3.- El compte ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15
de maig de l’actual exercici.
4.- Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 4 de maig de
2010. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 108, de 12
de maig de 2010, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Fonaments de Dret:
1.- Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009, integrats
pels següents documents comptables:
Ajuntament:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 14.161.383,67.-€, un passiu de
14.161.383,67-€, i un resultat de l’exercici amb un guany de 1.691.797,16.-€.
- Romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 207.168,06.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
1.188.246,11.-€, unes obligacions pendents de pagament de 999.209,26.-€, uns
romanents totals de 544.229,37.-€, i un resultat pressupostari ajustat de 202.294,26.-€.
Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 169.026,38.-€, un passiu de
169.026,38.- € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 14.496,57.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de
14.496,57.-€.
- En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 7.716,04.-€, unes
obligacions pendents de pagament de 7.688,38.- €
2on.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de l’entitat local.

DILIGÈNCIA.- 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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-

Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat
bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà
l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
3er.- RETRE els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS
VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

*************************************************
4.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX A LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ ASSISTIDA
“eGOVERN” DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Antecedents:
La Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de
Mesures de modernització del govern local, en el seu article 70 bis.3, prescriu que els ens locals
han d’impulsar l’ús interactiu de les teconologies de la informació i la comunicació en el seu
àmbit.
L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, donat que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions
públiques per mitjans electrònics, comporta per a les administracions públiques l’obligació de
dotar-se dels mitjans adients per atendre l’exercici d’aquest dret. Així mateix, es reitera a la
Disposició final tercera el paper de les diputacions com organismes de suport que presenten als
municipis amb menys mitjans tècnics i organitzatius els serveis precisos pel compliment de les
obligacions establertes en la llei.
La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de serveis
d’assistència als ens locals de la seva demarcació. Aquests serveis es porten a terme de de
vessants diverses, adquirint la tecnologia cada cop més importància. En aquest sentit la mateixa
Diputació de Tarragona desenvolupa eines pròpies d’administració electrònica i també
col·labora amb altres entitats, que també les desenvolupen, amb la finalitat de posar-les a
l’abast dels ens locals de la seva demarcació.

DILIGÈNCIA.- 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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La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de tramitació assistida
egovern. Aquesta plataforma és una eina informàtica que permet tramitar electrònicament els
procediments administratius i proposa que ens hi puguem adherir.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- ADHERIR-SE a la plataforma informàtica de tramitació electrònica eGOVERN de la
Diputació de Tarragona.
2on.- TRASLLADAR a quest acord a la Diputació de Tarragona als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS
VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

*************************************************
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL COMPLEX RURAL “LOS
MASOS DEL RIU DE BAIX”, SITUAT AL POLÍGON 1, PARCEL·LES 119 I 121 D’AQUEST MUNICIPI,
PRESENTAT PER LA MERCANTIL SISTEMES TURÍSTICS FLIX, SL.
Antecedents:
1.- La mercantil SISTEMES TURÍSTICS FLIX, SL, va presentar davant aquest Ajuntament la
documentació referida a l’avanç del Pla Especial Urbanístic del complex rural “Los masos del riu
de baix”, situat al polígon 1, parcel·les 119 i 121 d’aquest municipi.
2.- L’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a sol·licitud d’aquest
Ajuntament, ha emès amb data 19 d’octubre de 2009, el document de referència que
determina l’abast e l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis
ambientals aplicables, d’acord amb l’article 115 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
d’aprovació del text refós de la Llei d’urbanisme.
3.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha
emes amb data 19 d’octubre de 2009, l’informe urbanístic i territorial, en compliment del que
preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i
programes.
4.- Amb data 22 de gener de 2010, la mercantil SISTEMES TURÍSTICS FLIX, SL, ha presentat a
aquest Ajuntament, (RE núm.: 161), el Pla Especial del complex rural “Los masos del riu de
baix”, situat al polígon 1, parcel·les 119 i 121 d’aquest municipi.
5.- Amb data 29 de gener de 2010, s’incorpora a l’expedient, l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals.

DILIGÈNCIA.- 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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6.- Amb data 29 de gener de 2010, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, adopta, entra
altres, el següent acord:
“1r.- APROVAR inicialment el Pla especial urbanístic del complex rural “Los masos del riu
de baix”, situat al polígon 1, parcel·les 119 i 121 d’aquest municipi, juntament amb
l’annex informe de sostenibilitat ambiental, presentat per la mercantil SISTEMES
TURÍSTICS FLIX, SL.
2n.- SOTMETRE el Pla especial urbanístic, juntament amb l’annex informe de
sostenibilitat ambiental, a informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies, a
comptar des de la darrera publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article115, c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, d’aprovació del Reglament de la Llei
d’urbanisme, el qual estableix el període d’informació pública dels informes de
sostenibilitat ambiental, conjunta amb la corresponent figura de planejament.
3r.- PUBLICAR igualment l’anunci d’exposició pública a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal.
4t. SOL·LICITAR el corresponent informe sectorial sobre aquest pla especial als següents
departaments:
- ACA
- OTAA
- Direcció General de Qualitat Ambiental
- Servei de Paisatge
- ST Cultura
- Regió d’Emergències de les TE
- Protecció Civil, ST d’Interior
- ST DAAAR
- ST Urbanisme
- Consell Comarcal Ribera d’Ebre
- GEPEC
- SEO
- GETE
- DEPANA
- Grup de Natura Freixa
5è.- NOTIFICAR el present acord als propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit del pla
especial, als efectes que en tinguin coneixement i puguin presentar les al·legacions que
estimin oportunes.
6è.- AUTORITZAR l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
7è.- FER constar que contra aquests acords, per tractar-se d’actes administratius de
tràmit no qualificats, no procedeix cap mena de recurs.”

DILIGÈNCIA.- 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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7.- El Pla Especial ha estat sotmès a informació pública, mitjançant edicte, que es va publicar en
el Tauler d’edictes de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.: 40,
de 18 de febrer de 2010, i en el diari EL PUNT, de 14 de febrer de 2008.
8.- Finalitzat el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions ni al·legacions.
9.- Consten en l’expedient, els següents informes:
- Informe de 29 de març de 2010 de la Lliga per la Defensa del Patrimoni
Natural, (DEPANA).
- Informe de 16 de febrer de 2010 del Grup Ecologista de Tarragona i l’Ebre –
Ecologistes en Acció de Catalunya.
- Informe de 26 de febrer de 2010 del Grup de Natura Freixe.
- Informe del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, de 23 de febrer de 2010.
- Escrit dels Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de 10 de
febrer de 2010.
- Informe de 26 de febrer de 2010, de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Informe de 16 de març de 2010 de l’Oficina Territorial d’Avaluació
Ambiental de les Terres de l’Ebre.
- Informe de 10 de maç de 2010 de la Subdirecció General de Programes der
Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions Institrucionals i
Participació.
- Informe de 15 de febrer de 2010 dels Serveis Territorials a les Terres de
l’Ebre del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
10.- Amb data 7 de juny de 2010, s’incorpora a l’expedient, la resolució de la memòria
ambiental elaborada pel Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
11.- El promotor del Pla ha presentat la documentació necessària per a l’aprovació provisional
del pla especial.
12.- Amb data 11 de juny de 2010, s’incorpora a l’expedient, informe favorable dels Serveis
Tècnics Municipals per a l’aprovació provisional de l’esmentat Pla.
Fonaments de Dret:
1.- L'article 110.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, estableix que la tramitació d'aquest instrument de planejament està subjecta al
procediment i terminis que estableixen els articles 83, 87 i 97 de la Llei d'urbanisme.
2.- L'article 83.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, disposa que correspon a l'Ajuntament l'aprovació inicial i
provisional dels plans urbanístics derivats , i segons l'article 78.c, és competència de la Comissió
Territorial d'Urbanisme l'aprovació definitiva, atès que es tracta d'un pla especial a què fa
referència l'article 67.1.c).

DILIGÈNCIA.- 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
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3.- Pel que fa a l’aprovació provisional del pla, la competència per a l'aprovació provisional la té
atribuïda el Ple de la Corporació, en virtut del disposat per l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i per majoria absoluta segons l'article 114.3.k) del mateix text legal.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- APROVAR provisionalment el Pla Especial urbanístic del complex rural “Los masos del riu
de baix”, situat al polígon 1, parcel·les 119 i 121 d’aquest municipi, presentat per la mercantil
SISTEMES TURÍSTICS FLIX, SL, que havia estat aprovat inicialment per acord de Junta de Govern
d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió de 29 de gener de 2010.
2on.- TRASLLADAR el present acord, juntament amb el Pla especial i el seu expedient
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè l’aprovi
definitivament.
3er.- NOTIFICAR aquest acord als interessats dels expedients.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS
VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES 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:
- Acord de suport a la petició de l’Escola Enric Grau Fontseré en relació a la
jornada intensiva del mes de juny
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.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010. Flix, 15 de juny de 2010.
El secretari municipal,
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*************************************************

6.1. SUPORT A L’ESCOLA ENRIC GRAU FONTSERE DE FLIX EN RELACIÓ A LA JORNADA
INTENSIVA DEL MES DE JUNY.
Atès que el calendari escolar pel proper curs 2010/2011, preveu la supressió de la jornada
intensiva durant el mes de juny.
Atès que des de l’Escola Enric Grau Fontseré, es demana d’aquest Ajuntament, suport per
sol·licitar que la supressió de la jornada intensiva durant el mes de juny, no sigui d’alicació,
ateses les condicions climatològiques que s’han de suportar al mes de juny, es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- DONAR suport a l’Escola Enric Grau Fontseré de Flix, en la seva petició que no es
suprimeixi la jornada intensiva durant el mes de juny a partir del proper curs 2010/2011.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT DELS
VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR.

*************************************************
7.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) 10 de juny. Entrevista a Barcelona amb la directora general d'ACC1Ó, Carme Botifoll, per
tractar la possibilitat de l'ampliació de l'activitat de la Fundació CTM Centre Tecnològic,
al Centre d'Empreses La Ribera, i tanmateix de l'augment de la implantació empresarial
al territori.
b) 12 de juny. Visita de la directora general de l’ICASS. Al matí va visitar les instal·lacions de
la la residència i el centre de dia, la directora de l'ICASS, Carolina Homar. També hi eren
presents directius de Sagessa, empresa encarregada de la gestió de l'equipament.
Durant la visita va voler conèixer la situació real del procés de posada en marxa, tant pel
que fa a les millores i acabats pendents com pel que fa a la selecció de personal i el llistat
de la primera fase d'usuaris. Entre els darrers dies de juny i primera setmana de juliol

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 15/06/2010. Flix, 15 de juny de 2010.
El secretari municipal,
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c)

d)
e)
f)
g)

s'iniciarà l'ingrés dels primers usuaris i usuàries de la residència. Es va parlar també de la
possibilitat de poder fer un acte d'inauguració oficial el mes d'agost coincidint amb un
dels dies de la Festa Major.
17 de juny. XERRADA explicativa sobre el projecte de retirada dels fangs de
l'embassament, a càrrec del director d'obra d'Acuamed, Marc Pujols. Matí, al Centre
d'Empreses La Ribera, dirigida als industrials de la població. Tarda, públic en general, a
les 19 h., a la sala polivalent de La Unió Social
18 de juny. Visita de representants de l’Ajuntament a les obres de retirada dels fangs de
l'embassament.
23 de juny. Entrevista a Barcelona amb l’Hble. Francesc Baltasar, Conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
6 de juliol. Signatura del Pacte de desenvolupament de municipis químics a Tarragona.
8 de juliol. Visita de l’Hble. Joaquim Llena, Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya.
*************************************************

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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