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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 9/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2010
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:
Excusa assistència:
Regidors:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
09/2010
24 DE SETEMBRE DE 2010.
Decret d’Alcaldia núm.: 145/2010, de 22 de setembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:05 hores
18:25 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,
Sr. Pau Llecha Cervelló
Sr. Arturo González Benet
Sr. Josep Viñado Pujol
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Verificació del text refós del pla especial urbanístic del complex rural “Los masos
del riu de baix”.
3. Aprovació de la concertació d’una operació de crèdit per finançar inversió
municipal en diverses obres municipals.
4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 5/2010, del tipus:
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat per nous o majors ingressos.
5. Adhesió a la moció de suport a la candidatura de “Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre”.
6. Assumptes sobrevinguts
7. Informes diversos
8. Precs i preguntes.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
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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Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en primera
convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
- Acta núm.: 7/2010, corresponent a la sessió ordinària de 13 de juliol de 2010.
- Acta núm.: 8/2010, corresponent a la sessió extraordinària de 23 de juliol 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.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS 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.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
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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5.- Amb data 29 de gener de 2010, s’incorpora a l’expedient, l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals.
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.”

7.- El Pla Especial va ser 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 es van presentar reclamacions ni al·legacions.
9.- Amb data 15 de juny de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Flix, va adoptar el següent acord:
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
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 9/2010, de 24 de setembre. Pàgina 4 de 10

AJUNTAMENT DE FLIX

“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.”

10.- Amb data 29 de juliol de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre,
va acordar, en relació al 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, entre altres, suspendre l’aprovació definitiva del mateix fins a la presentació
d’un text refós que incorpores les prescripcions establertes per la pròpia Comissió Territorial
d’Urbanisme.
11.- Amb data 3 de setembre de 2010, s’ha presentat per part de la mercantil SISTEMES
TURÍSTICS FLIX, SL, (RE 2010/2517), el text refós 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.
12.- Amb data 16 de setembre de 2010, els Serveis Tècnics Municipals han emes el següent
informe,
“PLA ESPECIAL URBANISTIC (PEU)
SISTEMES TURISTICS FLIX SL
MEANDRE DE FLIX, POLIGON 1 PARCEL·LES 119 I 121.
INFORME TÈCNIC SOBRE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
La documentació presentada consisteix en el text refós del projecte de pla especial urbanístic
aprovat el 15/6/2010 que incorpora les prescripcions de l’acord de 29/7/2010 de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
Les modificacions introduïdes son específicament les requerides en el mencionat acord i estan
descrites pormenoritzadament en l’apartat 0 de la memòria del text refós.
Per tot axó informo favorablement la verificació del text refós.
Les obres de urbanització a realitzar per la promoció segons el contingut de la memòria tècnica
descriptiva es de 37.579 €, per tan la garantia del 12 % que s’ha de presentar es de 4.509,48 €.
Posteriorment a l’adopció de l’acord de verificació procedeix enviar l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per el tràmit de l’aprovació definitiva adjuntant:
- 3 còpies del text refós del Pla Especial Urbanístic verificat
- 1 còpia en suport digital del text refós del Pla Especial Urbanístic verificat
- Justificació de la garantia dipositada.
Flix, 16 de setembre de 2010
Antoni Masalias, Arquitecte”

Fonaments de Dret:
1.- Articles 67.1.a), 80.c) i 83 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’Urbanisme.
2.- Articles, 92, 93, 94 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- VERIFICAR el text refós 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, (RE 2010/2517)
2on.- TRASLLADAR el present acord, juntament amb el text refós del Pla especial a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè l’aprovi definitivament.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 10 VOTS A FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.

3.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER FINANÇAR INVERSIÓ
MUNICIPAL EN DIVERSES OBRES MUNICIPALS.
Antecedents:
1.- Pel Decret d’Alcaldia de data 22 de setembre de 2010 s’inicia l’expedient per concertar una
operació de crèdit a llarg termini per finançat inversions per import de 130.000 euros.
2.- L’Ajuntament de Flix té el pressupost de l’exercici 2010 aprovat i en vigor.
3.- En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per
finançar les inversions següents:
Projecte d’inversió
Cost previst
Remodelació pati Escoles
7.079,62
Vorera C/Escoles
9.616,40
Construcció nínxols i columbari
47.578,51
Moqueta Ca don Ventura
3.540,00
Camí de l’Ermita
27.948,18
Projectes i direccions
3.649,27
Trasllat pal telefònica barca
6.890,56
Material informàtic
1.000,00
Modificació baranes C/Castell
3.901,67
Ascensor Plaça la Pau
3.000,00
Metracrilats mercat
2.542,43
Claveguera polígon
8.912,14
Aula confinament Escola-Bressol
4.341,22
TOTAL.....................
130.000,00
4.- Les ofertes presentades per la contractació del préstec a 10 anys, sense carència, es
resumeixen comparativament de la següent manera:
C.TARRAGONA BANC SANTANDER
BBVA
C. obertura
0,70
0,50
0,50
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Tipus interès
Euribor anual + 2,60
Euribor anual + 2 Euribor trimestral + 1,95
Altres comissions
0
0
0
5.- Consta en l’expedient l’informe favorable de la secretaria intervenció de la Corporació, i la
proposta del Regidor d’Hisenda.
Fonaments de Dret:
1.- D’acord amb l’article 49 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 ( i article 36.2 del RD 500/90, de
desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
2.- Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a l’article 19.3 del
RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat
pressupostària (TRLGEP): El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit,
s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article
19.3 del TRLGEP, la qual cosa posa de manifest la seva capacitat de finançament.
4.- De conformitat amb l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del Reglament de desenvolupament
de la Llei general d’estabilitat pressupostària, l’autorització a les Entitats Locals per a realitzar
operacions de crèdit atès l’article 53 del TRLRHL, haurà de tenir en compte el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1er.- CONCERTAR una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria per un import de 130.000 euros, per finançar les despeses
d’inversió següents:
Projecte d’inversió
Cost previst
Remodelació pati Escoles
7.079,62
Vorera C/Escoles
9.616,40
Construcció nínxols i columbari
47.578,51
Moqueta Ca don Ventura
3.540,00
Camí de l’Ermita
27.948,18
Projectes i direccions
3.649,27
Trasllat pal telefònica barca
6.890,56
Material informàtic
1.000,00
Modificació baranes C/Castell
3.901,67
Ascensor Plaça la Pau
3.000,00
Metracrilats mercat
2.542,43
Claveguera polígon
8.912,14
Aula confinament Escola-Bressol
4.341,22
TOTAL.....................
130.000,00
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
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 9/2010, de 24 de setembre. Pàgina 7 de 10

AJUNTAMENT DE FLIX

2on.- APROVAR el projecte de contracte amb l’entitat BBVA, que s’adjunta com a part integrant
d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Import: 130.000 euros
Producte: Préstec inversions 2010
Termini: 10 anys (amortitzacions, liquidacions i revisions trimestrals)
Tipus d’interès: Euribor 3M + 1,95
Comissions: Obertura 0,50 %, Resta exemptes
Garanties: les pròpies de l’Ajuntament
3er.- SOL·LICITAR AUTORITZACIÓ a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria
de tutela financera dels ens locals per la vigència d’un pla econòmic i financer que fineix al 31
de desembre de 2010.
4at.- FACULTAR l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat Banc Bilbao Vizcaya Argentaria.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 10 VOTS A FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.

4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 5/2010 DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI,
FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2010 de l’Ajuntament de Flix és desprèn la
necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a crear-ne
de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves partides, es pot fer,
mitjançant el romanent de tresoreria i els majors ingressos produïts sobre els inicialment
previstos en el pressupost vigent, i, mitjançant baixa d’altres partides de despesa.
3.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor de la Corporació
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix,
corresponents a l’exercici econòmic de 2009.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
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 9/2010, de 24 de setembre. Pàgina 8 de 10

AJUNTAMENT DE FLIX

1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2010, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors
ingressos, el resum del qual s’incorpora com annex al present acord.
2n.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions, mitjançant el tauler d’edictes de la Corporació i
anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
3r.- FER constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions,
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 5/2010. Pressupost Ajuntament 2010.
ESTAT D’INGRESSOS
Entitat
Augments
Pressupost
Cap. Denominació
1 Impostos directes
1.144.960,00
0,00 1.144.960,00
2 Impostos indirectes
150.000,00
0,00
150.000,00
3 Taxes i altres ingressos
840.890,36
0,00
840.890,36
4 Transferències corrents
1.563.230,00
0,00 1.563.230,00
5 Ingressos patrimonials
49.000,00
0,00
49.000,00
6 Alienació d'inversions reals
0,00
0,00
0,00
7 Transferències de capital
1.316.761,02
2.360,00 1.319.121,02
8 Actius financers
104.524,45
0,00
104.524,45
9 Passius financers
0,00
130.000,00
130.000,00
Total.............
ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1 Despeses de personal
2 Despeses en béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Passius financers
Total...............

5.169.365,83

132.360,00

5.301.725,83

Entitat
1.693.000,00
1.655.155,00
38.500,00
78.510,00
1.461.200,83
0,00
0,00
243.000,00

Augments
0,00
0,00
0,00
0,00
132.360,00
0,00
0,00
0,00

Pressupost
1.693.000,00
1.655.155,00
38.500,00
78.510,00
1.593.560,83
0,00
0,00
243.000,00

5.169.365,83

132.360,00

5.301.725,83

VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 10 VOTS A FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.

5.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES TERRES DE
L’EBRE
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
El secretari municipal,
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Atès que les Terres de l’Ebre disposem d’un important patrimoni natural i paisatgístic, molt
divers i singular, en el context català i europeu, en què destaquen el delta de l’Ebre, el massís
dels Ports, la serra de Cardó, la reserva natural de Sebes, el patrimoni geològic de la Terra Alta o
el propi riu Ebre. Un patrimoni extraordinari que ha conviscut amb harmonia amb l’activitat
humana, modelant uns paisatges singulars de bancals, de marges de pedra seca, d’oliveres, de
vinyes, de fruiters, d’arrossars... Uns espais i uns valors que han determinat l’evolució i
consolidació de sectors fonamentals de la nostra economia com la pagesia, la pesca,
l’agroindústria o el turisme. Al mateix temps, l’acció de l’home ha deixat sobre les Terres de
l’Ebre valors històrics i patrimonials de gran rellevància com el Castell de Miravet, la Catedral de
Tortosa, espais de la batalla de l’Ebre com el Poble Vell de Corbera o la Serra de Pàndols, les
pintures rupestres o el valuós patrimoni iber al conjunt de les quatre comarques.
Atès que aquests valors patrimonials (naturals, paisatgístics, culturals i històrics) poden i han de
contribuir al desenvolupament, aportant noves oportunitats al teixit econòmic existent. En
definitiva, els valors patrimonials del territori poden i han d’ajudar a construir una economia
amb valors. Una economia, arrelada i reforçada per la identitat i la singularitat de les
comarques de l’Ebre, que més enllà de la seva funció productiva actuï com a veritable vehicle
de cohesió social i territorial.
Atès que el Programa MaB de la UNESCO, i la figura de la Reserva de la Biosfera, pot ésser
l’instrument per avançar, pel camí del compromís voluntari i consensuat entre institucions
públiques, sectors socioeconòmics i societat civil, cap a la generació de sinergies entre la
preservació activa dels valors patrimonials i el desenvolupament social, econòmic i equilibrat
del territori.
Atès que una figura internacional com aquesta pot ésser l’oportunitat per situar, des del
reconeixement de la singularitat i excel·lència dels productes i serveis ebrencs, les Terres de
l’Ebre en el mapa mundial, acreditant-les amb un inestimable valor afegit front el context
d’una economia cada vegada més global.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1er. DONAR suport a la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera a
presentar davant la UNESCO.
2on. FER ARRIBAR aquest acord a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 10 VOTS A FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA
DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
El secretari municipal,
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Sense contingut material.

7.- INFORMES DIVERSOS.
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, en relació a l’Abocador del Racó de la Pubilla. L’Alcalde informa que aquest
conveni té per objecte regula la tramitació de l’ampliació de l’Abocador del Racó de la
Pubilla, de titularitat municipal.
b) Conveni amb el Departament de Política territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya. L’Alcalde informa que s’està pendent d’unes negociacions amb ERCROS
INDUSTRIAL, SA.
c) Constitució del Govern Territorial de Salut del Programa ALTEBRAT. L’Alcalde informa
que ahir dijous, dia 23 de setembre es va constituir l’esmentat Govern territorial.
d) Projecte “RIBERA D’EBRE VIVA”. L’Alcalde informa que els objectius específics que es vol
potenciar amb el projecte la Ribera d'Ebre viva són estimular el desenvolupament del
sector agroalimentari a la comarca, impulsar el desenvolupament del sector turístic per
que la Ribera d'Ebre sigui un punt de referència a l'hora d'optar per una destinació
gràcies al seu posicionament al mercat. I en darrer lloc, crear un teixit empresarial
arrelat al territori que generi ocupació estable i de qualitat, a fi de reduir l'atur
estructural que pateix la Ribera

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 Pujol

Arturo González Benet

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 26/10/2010.
El secretari municipal,
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