AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 13/2010 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 23 DE DESEMBRE 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
13/2010
23 DE DESEMBRE DE 2010.
Decret d’Alcaldia núm.: 198/2010, de 20 de
desembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
20:00 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. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha Cervelló
Sr. Luis Martín Montull

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 7/2010.
Modificació de les Ordenances fiscals 2011.
Ratificació del Conveni per a les obres de restauració del castell de Flix, Fase II.
Ratificació de l’Addenda al Conveni per a la construcció, per l’Institut Català del
Sòl, d’habitatges amb protecció oficial al Pla de la Ventonella.
Assumptes sobrevinguts.
Despatx oficial i 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.
*************************************************
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a aprovació la següent acta de Ple:
-

Acta núm.: 12/2010, corresponent a la sessió ordinària de 29 de
novembre de 2010.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per
UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 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.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.:
7/2010 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE
CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS
PRESSUPOSTARIS I PER ANUL·LACIONS O BAIXES DELS CRÈDITS DE
PARTIDES DE DESPESES.
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 emès 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
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PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2010, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat per majors ingressos i per anul·lacions o baixes dels crèdits de partides
de despeses, 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.
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.

Annex
Expedient de modificació de crèdit 7/2010. Pressupost Ajuntament 2010
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
211.160000
920.131000

Seguretat Social
Personal laboral temporal
TOTAL

1.254,85
3.585,28
4.840,13

2/ Crèdits extraordinaris:
132.6260002
151.6400006
433.4490000
433.6220005
451.6320002

PDA guàrdies municipals
Projecte intervenció integral C. Fàbrica i
Comellarets (Llei de barris)
FLIX, GIE
Adequació i millora CTM i centre empreses
II BUCS assaigs
TOTAL

1.200,00
68.670,37
30.000,00
200.000,00
29.655,00
329.525,37

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
450500
750600

Subvenció Plans ocupació
Generalitat, llei de barris
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751002

Agència de suport a l’Empresa Catalana
ACC1Ó
Generalitat, joventut bucs assaigs
ERCROS llei de barris
TOTAL

755009
770001

200.000,00
29.655,00
17.167,59
303.165,50

2/ Anullacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
211.1600000

Seguretat Social
TOTAL

31.200,00
31.200,00

La quantitat definitiva dels capítols és la següent:

Cap.

Previsió
inicial

Denominació

Augments

Previsió definitiva

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

150.000,00

0,00

150.000,00

3

Taxes i altres ingressos

840.890,36

28.870,95

869.761,31

4

Transferències corrents

1.563.230,00

59.178,41

1.622.408,41

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

8

Actius financers

104.524,45

0,00

104.524,45

9

Passius financers

130.000,00

0,00

130.000,00

1.144.960,00 160.000,00

Total.............

5.301.725,83 360.190,36

Previsió
inicial

Cap. Denominació
1

1.319.121,02 112.141,00

2

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i
serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius financers

9

Passius financers

1.693.000,00

1.304.960,00

1.431.262,02

5.661.916,19

Augments Disminucions
50.617,72

1.655.155,00 216.241,06

Previsió
definitiva

16.600,00

1.727.017,72

41.098,41

1.830.297,65

38.500,00

800,00

4.000,00

35.300,00

78.510,00

7.609,51

0,00

86.119,51

6.000,00

1.720.011,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243.000,00

20.169,65

0,00

263.169,65

67.698,41

5.661.916,19

1.593.560,83 132.450,83

Total............... 5.301.725,83 427.888,77

*************************************************
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3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'ANY 2011.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords
d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les
ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions
normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de
manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que
s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la
Intervenció, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2011 la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1.- Nova Ordenança fiscal núm.: 6.16 reguladora de la taxa per la visita a
museus, monuments històrics o artístics o llocs anàlegs
Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
i de conformitat amb allò que disposen els articles 20 al 27 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la visita a museus, monuments
històrics o artístics o llocs análegs, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix la visita als llocs d’interès que
s’esmenten a l’article 5 de la present Ordenança, en relació amb l’article
20.4.w) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3. Meritació
Amb caràcter previ a l’entrada a qualsevol dels recintes que s’esmenten en
aquesta Ordenança o a la realització de les respectives visites guiades.
Article 4. Beneficis fiscals
1. Gaudiran del dret a entrada gratuïta el personal docent,
persones menors de 12 anys, les persones majors de 65 anys,
aturats i els discapacitats.
2. Tindran dret a entrada reduïda les persones pensionistes,
compreses entre els 12 i 18 anys, els estudiants, els titulars
carnet jove, les famílies monoparentals, les famílies nombroses i
grups de 10 persones o més.

les
els
les
de
els

Article 5. Quota tributària
Concepte
Entrada Castell nou
Individual
Reduïda
Refugi antiaeri carrer Sant Josep

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Import €
2,00
1,00

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

Individual
Reduïda
Visita guiada pel nucli antic (inclou refugi antiaeri)
Individual
Reduïda
Visita guiada pel nucli antic (inclou refugi antiaeri) i
per les façanes pluvials
Individual
Reduïda
Visita al centre d’interpretació del Camí de Sirga a
la reserva de Sebes
Individual
Reduïda

2,00
1,00
4,00
2,00

6,00
3,00

2,00
1,00

2.- Ordenança fiscal núm.: 6.2 reguladora de la taxa de cementiri
Es modifica l’article 3 de l’Ordenança, afegint els següents conceptes:
Concepte

Import €

Via del Repòs:
Nínxol Baix

1.060,00

Nínxol Mig

1.000,00

Nínxol Alt
Columbaris

940,00
200,00

SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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.

*************************************************
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4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX, L’INSTITUT
CATALÀ DEL SÒL I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL PER
A LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE FLIX, FASE II.
Antecedents
1.- El deteriorament físic i l’envelliment progressiu del patrimoni
arquitectònic i dels nuclis antics de les ciutats i viles de Catalunya fan
necessària la col·laboració de totes les administracions implicades,
especialment la de la Generalitat i la dels ajuntaments, a fi d’aturar-ne la
degradació arquitectònica i urbanística, així com la pèrdua dels valors
històrics i culturals.
2.- Aquest Conveni s’inscriu en el marc del Protocol de Col·laboració entre
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació, signat el 10 de febrer de 2009, i en
relació a l’aplicació de l’1% cultural, previst en l’article 57 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre del patrimoni cultural català.
3.- És en el marc d’aquesta col·laboració, que el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, a través de la Direcció General del Patrimoni
Cultural i l’Ajuntament de Flix consideren convenient la realització de les
obres de restauració del Castell de Flix, Fase II, incloses en el Protocol de
l’1% cultural 2009-2011.
4.- En data 14 de desembre de 2010 aquest Ajuntament ha rebut la
proposta de Conveni per a les obres de restauració del castell de Flix, fase
II.
5.- D’acord amb la clàusula 8a de la proposta de conveni, aquest haurà de
ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Flix.
Vistos els anteriors antecedents es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Flix, l’Institut Català del
Sòl i la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació per a les obres de restauració del castell de Flix,
Fase II.
2n.- AUTORITZAR al Sr. Alcalde-President de la Corporació per la
signatura del Conveni.
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3r.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català del Sòl i a la Direcció
General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació.
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.

Annex
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA DIRECCIÓ
GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE
COMUNICACIÓ PER A LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE FLIX, FASE II
Flix, xxx de xxx de xxx
REUNITS
D’una part el senyor Miquel Bonilla i Ruiz, director de l’Institut Català del Sòl, que actua en nom i
representació d’aquesta empresa pública de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Jordi Roca i
Armengol, director general del Patrimoni Cultural.
I, d’una altra, l’Illm. senyor Òscar Josep Bosch i Pujol, alcalde-president de l’Ajuntament de
Flix., de conformitat amb les facultats de representació que li reconeix la legislació de règim
local.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.
EXPOSEN
1.

2.

3.

4.

Que aquest Conveni s’inscriu en el marc del Protocol de Collaboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, signat el 10 de febrer de 2009, i en relació a l’aplicació de l’1%
cultural, previst en l’article 57 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del patrimoni cultural
català.
Que el deteriorament físic i l’envelliment progressiu del patrimoni arquitectònic i dels
nuclis antics de les ciutats i viles de Catalunya fan necessària la collaboració de totes
les administracions implicades, especialment la de la Generalitat i la dels ajuntaments, a
fi d’aturar-ne la degradació arquitectònica i urbanística, així com la pèrdua dels valors
històrics i culturals.
Que és en el marc d’aquesta collaboració, que el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, a través de la Direcció General del Patrimoni Cultural i l’Ajuntament de
Flix consideren convenient la realització de les obres de restauració de, incloses en el
Protocol de l’1% cultural 2009-2011.
Que l’Institut Català del Sòl, com a empresa adscrita al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, està facultat per realitzar la gestió econòmica,
administrativa i patrimonial i per executar les obres en compliment dels encàrrecs que li
encomani aquest departament.

Per tot això, les parts signen aquest Conveni, d’acord amb les següents
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CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del Conveni
És objecte d’aquest Conveni establir la collaboració entre les parts per a la realització de les
obres de restauració del castell de Flix, fase II, d’acord amb el projecte corresponent.
SEGONA. Disponibilitat jurídica
L’Ajuntament de Flix manifesta que té la disponibilitat jurídica de l’immoble sobre el que es durà
a terme l’actuació.
L’edifici està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
TERCERA. Obligacions de les parts
La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
s’obliga a supervisar i donar conformitat al projecte i a les obres per mitjà dels tècnics de l’u per
cent cultural.
L’Institut Català del Sòl s’obliga al següent:
-

A aportar el finançament establert a la clàusula quarta, de conformitat amb allò
establert al Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

-

A licitar l’execució de les obres i adjudicar-les, de conformitat amb la normativa sobre
contractes del sector públic.

-

A notificar a l’Ajuntament de Flix les dades de l’acta d’adjudicació i la data d’inici de les
obres.

-

A dur a terme la gestió econòmica, administrativa i patrimonial que implica l’execució de
les obres, mitjançant els tècnics de l’Àrea corresponent.

L’Ajuntament de Flix s’obliga al següent:
-

A garantir la disponibilitat jurídica dels edificis on es durà a terme l’actuació.

-

A aportar el finançament previst a la clàusula quarta.

-

A tramitar d’ofici la sollicitud als serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació que correspongui, quan el projecte necessiti l’aprovació de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
d’acord amb el Decret 276/2005, de 27 de desembre, sobre les comissions territorials
del patrimoni cultural.

-

A assumir el pagament de qualsevol impost, taxa o contribució especial que es pugui
generar, si s’escau, com a conseqüència de la realització de les obres.

-

A negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les xarxes
generals, i a assumir els costos que se’n derivin.

QUARTA. Pressupost, finançament i pagament
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El pressupost total de les obres previstes és de 300.000,00€ IVA inclòs.
El finançament es repartirà entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Flix. L’aportació de
l’Institut Català del Sòl serà fins a un màxim de 150.000,00€ IVA inclòs i l’Ajuntament de Flix
aportarà 150.000,00€ IVA inclòs.
Si es produís una baixa en l’adjudicació de les obres es repartirà proporcionalment a les
aportacions de cada part.
L’ajuntament pagarà a l’Institut Català del Sòl l’import de la seva aportació mitjançant
domiciliació bancària en el termini de dos mesos comptats des de la recepció dels certificats
d’obra, signat tot pel tècnic director dels treballs i aprovat per l’Institut Català del Sòl.
A tal efecte, l’ajuntament consignarà en els seus pressupostos les partides necessàries per tal
de fer front als compromisos adquirits en aquest document. La demora en el pagament de les
obligacions derivades del present Conveni originarà l’acreditament d’interessos a favor de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUENA. Publicitat de l’actuació
Des de l’inici de les obres i durant la seva execució, hi haurà posat un rètol indicatiu de l’obra on
constaran les institucions que hi participen, segons model normalitzat.
SISENA. Finalització de l’actuació
Finalitzades les obres i abans de la seva recepció, l’Ajuntament de Flix i l’Institut Català del Sòl
signaran una acta que contemplarà l’acceptació per l’ajuntament de les obres realitzades.
La formalització d’aquesta acta implicarà la transferència de la titularitat de les obres a
l’ajuntament.
SETENA. Vigència
Aquest Conveni tindrà vigència a comptar des de la data de la seva signatura fins l’acabament de
les obres, termini que en cap cas podrà ser superior a dos anys des de la data de la seva
signatura. En cas que, un cop iniciades les obres, aquestes no hagin finalitzat en el termini de
vigència de dos anys, el Conveni podrà ser prorrogat per voluntat expressa de les parts.
VUITENA. Ratificació
El Conveni haurà de ser ratificat pel Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl i pel Ple
municipal de l’Ajuntament de Flix.
NOVENA. Modificació
Aquest Conveni podrà ser objecte de modificacions desprès de la seva signatura, si les parts ho
consideren necessari a l’efecte d’assolir més convenientment les seves finalitats. Aquestes
modificacions hauran de fer-se constar expressament en les corresponents addendes.
DESENA. Resolució
El conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini de vigència per una de
les causes següents: de comú acord de les parts o per impossibilitat de complir-lo.
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En el cas d’incompliment de les seves clàusules per una part, l’altra podrà optar per exigir el
compliment del conveni o bé resoldre’l.

ONZENA. Jurisdicció
Aquest Conveni té naturalesa jurídica administrativa, motiu el qual les parts, en cas de
controvèrsia, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa-administrativa.
I, com a prova de conformitat, signen aquest Conveni per triplicat en el lloc i data indicats en
l’encapçalament.

Miquel Bonilla i Ruiz.
DIRECTOR DE L’INCASÒL

Òscar Josep Bosch i Pujol.
ALCALDE-PRESIDENT
L’AJUNTAMENT DE FLIX.

DE

Jordi Roca i Armengol.
DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL

*************************************************
5. RATIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE FLIX
PER A LA CONSTRUCCIÓ, PER L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, D’HABITATGES
AMB PROTECCIÓ OFICIAL AL PLA DE LA VENTONELLA
Antecedents:
1.- Amb data 25 de febrer de 2005, l’Ajuntament de Flix i el Departament
de Medi Ambient i Habitatge van subscriure un conveni l’objecte del qual
era la construcció d’uns 15 habitatges amb protecció oficial i aparcaments,
situats al Pla de la Ventonella.
2.- L’actual context econòmic i la dificultat general dels ciutadans per
aconseguir finançament bancari per adquirir immobles ha provocat que les
propostes definides al conveni en relació amb el règim d’adjudicació dels
habitatges no puguin desenvolupar-se de la forma prevista, per la qual
cosa es considera convenient procedir a la seva modificació.
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3.- Amb data 4 de novembre de 2010 es va procedir a la signatura de
l’addenda del conveni per part del Director General de Promoció de
l’Habitatge i l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix.
4.- D’acord amb la clàusula 3a de l’addenda, aquesta haurà de ser
ratificada pel Ple de la Corporació.
Vistos els anteriors antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- RATIFICAR l’Addenda al Conveni subscrit entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Flix per a la construcció, per
l’Institut Català del Sòl, d’habitatges amb protecció oficial al Pla de la
Ventonella.
2n.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

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, el Sr. Pere Muñoz Hernández, de
conformitat amb l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, presenta la següent moció, la urgència
de la qual es admesa per unanimitat per la resta de membres del Ple:
6.1. MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès recentment tres sentències que,
basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut,
insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a
llengua vehicular al costat del català a totes les escoles “com a llengua vehicular
de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament
obligatori”, és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la
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Generalitat haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presència
del castellà de manera “equitativa” respecte del català.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l’Estatut que es
produeix, a més, contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha
estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la
integració de les persones nouvingudes, com a model de cohesió social a
Catalunya.
Darrerament, la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot
regular l’obligatorietat del castellà, ja que així ho reconeix la Constitució
espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la
família.”
D’altra banda, la Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes
que comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la
situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en
el context europeu i en d’altres països plurilingües. La conclusió és que la
legislació de l’Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte discriminatori
vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si
la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent, a més, que com a
càrrecs electes locals no acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua
amb l’objectiu de la seva extinció.
Per tots aquests motius es realitza la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r.- Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que significa la
fi del sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes.
2n.- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius
en l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas
ignora el coneixement del castellà, i, per tant, mostrar el nostre convenciment
que és el model que cal continuar aplicant.
3r.- Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront
l’enèsim atac a la llengua, cultura i societat catalana.
4t.- Comunicar aquest acord al President del Parlament de Catalunya; als grups
del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents
de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya.
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.

*************************************************
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7. DESPATX OFICIAL I INFORMES DIVERSOS
7.1 DECRETS D’ALCALDIA
Decret
187/2010
188/2010

Data
25/11/2010
02/12/2010

189/2010

02/12/2010

190/2010

02/12/2010

191/2010

02/12/2010

192/2010
193/2010

02/12/2010
02/12/2010

194/2010
195/2010
196/2010

13/12/2010
14/12/2010
15/12/2010

197/2010
198/2010
199/2010

20/12/2010
20/12/2010
22/12/2010

Referència
Arxiu d’una reclamació de responsabilitat patrimonial
Pagament d’indemnització al Sr. Andreu Carranza Font
Concessió d’autorització d’ocupació de la via pública per taules i
cadires
Anul·lació de l’acord del Ple de 29 de novembre pel qual es va
acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Flix a l’acord Marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català pel
desenvolupament Local, i mitjançant el qual estableix la
contractació del subministrament d’energia elèctrica amb “Unión
Fenosa Comercial S.L.”
Arxiu d’un procediment sancionador per abandonament de vehicle
al Carrer Costa Graner
Arxiu d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Citació per entrada a domicili per execució d’una actuació per execució
subsidiària.
Convocatòria de la Junta de Govern del 15 de desembre
Avocació de facultats i concessió de llicència d’obres
Finalització d’expedient de responsabilitat patrimonial Sra. Carme
Corbella
Inici d’expedient de modificació de crèdit 7/2010
Convocatòria del Ple de 23 de desembre
Pròrroga del contracte de Yolanda Català

VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ LA RATIFICACIÓ DELS ANTERIORS DECRETS D’ALCALDIA,
ES RATIFIQUEN PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL
PLE, 10 VOTS A FAVOR.

7.2. INFORMES DIVERSOS
L’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa dels següents assumptes:
a) Incident a les obres del pantà, causat per l’enfonsament d’una plataforma
que es preveu serà recuperada els propers dies.
b) S’està provant la nova web de l’Ajuntament. S’espera que aquesta pugui
ser posada en funcionament durant el mes de gener, juntament amb una
nova intranet.
Així mateix el Sr. Oscar Bosch vol fer constar la seva felicitació al nou President de
la Generalitat i li desitja una bona legislatura.
*************************************************
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8.- PRECS I PREGUNTES
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

Luis Martín Montull
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