AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 6/2012 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 2012
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-Interventor:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
6/2012
29 DE MAIG DE 2012
Decret d’Alcaldia núm.: 61/2012, de 24 de maig
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
19:55 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Acord de designació dels nous membres de Flix, Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, SAM.
4. Aprovació de la moció en contra del cabal mediambiental fixat per
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
5. Aprovació de la incorporació de l’Ajuntament de Flix a la Mesa
d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya.
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Informes diversos.
8. Precs i preguntes.
9. Iniciatives populars:
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9.1.- Moció que l’Assemblea Nacional Catalana presenta al Ple de
l’Ajuntament de Flix per tal de declarar el municipi de Flix a favor de
la independència de Catalunya.
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 sessió ordinària de data 27 de març de 2012.
-Acta sessió extraordinària i urgent de data 26 d’abril de 2012.
-Acta sessió extraordinària i urgent de data 27 d’abril de 2012.
No havent observacions, s’entenen aprovades les actes, 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.- RELACIÓ DE DECRETS
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
41/2012
42/2012
43/2012
44/2012

Data
28/03/12
28/03/12
02/04/12
05/04/12

Referència
Extinció de contracte de personal laboral indefinit no fix
Establiment de serveis mínims per al dia 29 de març de 2012
Convocatòria de Junta de Govern de 4 d’abril de 2012
Convocatòria de Junta de Govern de 10 d’abril de 2012.

45/2012
46/2012

13/04/12
20/04/12

Convocatòria de Junta de Govern de 17 d’abril de 2012
Iniciació de la tramitació administrativa dels comptes
generals del pressupost de l’Ajuntament, i de la societat
anònima municipal “FLIX, Gestió d’iniciatives econòmiques”,
de l’exercici de 2011.

47/2012
48/2012

20/04/12
23/04/12

Anul·lació rebuts
Convocatòria Comissió Especial de Comptes .

49/2012

23/04/12

Contractació laboral
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50/2012

24/04/12

51/2012
52/2012

24/04/12
25/04/12

53/2012
54/2012

25/04/12
26/04/12

55/2012
56/2012
57/2012
58/2012
59/2012

26/04/12
07/05/12
10/05/12
15/05/12
17/05/12

60/2012

21/05/12

Aprovació expedient de modificació de crèdits per
incorporació de romanents de crèdit del pressupost de
l’exercici 2011
Convocatòria de Junta de Govern de 24 d’abril de 2012
Inici d’un expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de
tresoreria
Convocatòria sessió extraordinària i urgent Ple per al dia 26 d’abril de 2012
Iniciar l’expedient de suplement de crèdit i de crèdit
extraordinari.
Convocatòria sessió extraordinària i urgent Ple per al dia 27 d’abril de 2012
Convocatòria Junta de Govern de 8 de maig de 2012
Resolució expedient sancionador
Convocatòria Junta de Govern de 15 de maig de 2012
Avocació de facultats i de convocatòria de Plans d’Ocupació
de l’Ajuntament de Flix.
Convocatòria Junta de Govern de 22 de maig de 2012

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3. ACORD DE DESIGNACIÓ DELS NOUS MEMBRES DE FLIX, GESTIÓ
D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM
Antecedents:
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament dels
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats, entre els quals es
troba el consell d’administració de Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques,
SAM.
Atès que a la sessió plenària extraordinària de data 21 de juny de 2011 van
ser designats els següents representants de l’Ajuntament en el consell
d’administració de Flix GIE, SAM:
-

Sr. Marc Mur Bagés, President
Sr. Francesc Barbero Escrivà, conseller-delegat
Sr. Ramon Sabaté Arqué, conseller
Sra. Josefina Carranza Larrosa, consellera

Atès que en la sessió plenària ordinària de data 31 de gener de 2012 es
van adoptar, entre d’altres, el següent acord: “APROVAR la modificació, si
s’escau, dels estatuts i realitzar les actuacions necessàries per a integrar al
consell d’administració de la societat, al menys, un representant de
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cadascun dels grups polítics que conformen el plenari de l’Ajuntament de
Flix.”
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- DEIXAR sense efecte els nomenaments dels membres següents:
- Sr. Ramon Sabaté Arqué, conseller
- Sra. Josefina Carranza Larrosa, consellera
Segon.- NOMENAR com a nous representants de l’Ajuntament de Flix al
consell d’administració de Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, els
següents regidors:
-Sr. Delfí Castellví Descarrega, conseller
-Sra. Noèlia Colomines Juan, consellera
-Sr. Sergi Fenández Estopà, conseller
Tercer.- TRASLLADAR el present acord als Regidors nomenats a efectes
d’acceptació, i als òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de
notificació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN CONTRA DEL CABAL MEDIAMBIENTAL FIXAT
PER LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), òrgan regulador de la conca,
va donar a conèixer el passat 25 d’abril, en el marc de la reunió de
constitució del Consell de l'Aigua de la demarcació, la seva proposta de
cabal ecològic i ambiental per al tram final del riu Ebre dins el nou Pla de
Conca. El règim de cabals que fixa és inferior als 100 m 3 /s que fixa el pla
de conca vigent, fet que pot agreujar el mal estat del tram final del riu
Ebre i, sobretot, els problemes de regressió, subsidència i salinitat que
amenacen el futur del Delta de l’Ebre. La realitat és que, definitivament,
ha proposat un cabal variable que oscil·la entre els 80 m 3 /s i els 155 m 3 /s.
Per tant, la proposta situa un cabal mínim de mitjana de només 106,9
m 3 /s, molt lluny també del règim hídric que havia aprovat la Comissió per
a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, i que el Parlament de Catalunya i
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molts ajuntaments de les Terres de l’Ebre van aprovar com a proposta
pròpia.
La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, òrgan consultiu i
participatiu que es va constituir el febrer del 2006, és l’únic organisme que
fins ara ha dut a terme un estudi rigorós i científic en què s’assegura el
cabal mínim necessari per garantir un tram final de riu viu i un futur segur
per al Delta de l’Ebre, uns cabals mínims diferenciats en funció de la
tipologia de l’any hidrològic. L’aportació anual prevista era de 12.517
hectòmetres cúbics l’any (396,9 m³/s) en anys humits, 9.482 hectòmetres
cúbics a l’any (300,6 m³/s) en anys mitjans i 7.149 hectòmetres cúbics a
l’any (226,7 m³/s) en anys secs.
Segons la Directiva Marc de l’Aigua, els plans de conca han de començar
determinant amb metodologia científica el cabal mínim necessari per
mantenir el bon estat ecològic dels diversos trams fluvials, i només
després es poden atorgar noves concessions. Per contra, ara, amb el cabal
proposat per la CHE, ens trobem amb unes xifres que no responen ni a
criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre i el seu Delta
i, per tant, podrien contradir-se amb la Directiva Marc de l’Aigua.
Davant l’amenaça que suposa la proposta de cabal de la CHE per al futur
socioeconòmic i mediambiental del tram català del riu Ebre, del Delta de l’Ebre i
dels seus municipis, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r.- REBUTJAR la proposta de cabal ambiental per al tram final del riu feta
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre durant la constitució del Consell
de l’Aigua de la Demarcació de l’Ebre el passat 25 d’abril de 2012.
2n.- EXIGIR al Govern de la Generalitat que defensi la incorporació dins
del nou Pla de Conca de l’Ebre del règim de cabals ambientals elaborat per
la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i que aquesta
defensa es faci mitjançat totes les vies possibles i davant totes les
institucions afectades, incloent-hi les europees.
3r.- COMUNICAR aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, a la Delegació del Govern de les Terres de l’Ebre, a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DEL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
5.- APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX A LA
MESA D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE CATALUNYA
Tal i com es va assenyalar a l’anterior sessió plenària ordinària la moció
presentada pel grup CIU en aquella sessió s’inclou com a punt de l’ordre del dia en
la present sessió.
La redacció original de l’acord proposat pel grup CIU és la següent:
“El mes de març de 2011 es va presentar, a instàncies de 7 alcaldes de la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp, la proposta per constituir una associació amb
la finalitat de positivitzar la producció d’electricitat com a eina clau per al
desenvolupament econòmic dels seus municipis.
En aquests set municipis es produeix l’equivalent al 70% de l’electricitat que es
consumeix anualment a Catalunya. Essent condició indispensable per pertànyer a
la MADE el tenir algun centre de producció o transformació d’energia.
És per aquest motiu, i per la no deslocalització dels centres de producció
energètica, que des de la MADE es vol aprofitar aquesta singularitat i potencial
per aconseguir una tarifa de kW de consum industrial, que doni una discriminació
positiva per fixar les activitats existents i que alhora incentivi la inversió
d’empreses grans consumidores d’energia.
També formen part dels objectius de la MADE l’aconseguir la ubicació en el seu
territori de centres de recerca i la consecució de cicles formatius relacionat amb
l’energia.
Aquesta iniciativa ha tingut una excel·lent acceptació en els àmbits institucionals,
polítics, socials, universitaris, empresarials i sindicals, de tal manera que se n’han
fet ressò en conferències, publicacions, intervencions i manifestacions.
El passat mes d’octubre la MADE es va constituir legalment, essent els seus
membres fundadors els ajuntaments d’Ascó, La Fatarella, Móra la Nova, Riba-roja
d’Ebre, Tivissa, l’Hospitalet-Vandellòs i Vilalba dels Arcs.
Entenent que Flix, com a municipi de tradició industrial i a més productor
d’energia elèctrica (condició per formar part de la MADE), no pot romandre al
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marge d’una iniciativa que s’està consolidant com a líder i motor de
desenvolupament.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r.- SOL·LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament de Flix a la Mesa d’Alcaldes de
l’Energia de Catalunya (MADE).
2n.- FACULTAR el Sr. Alcalde per dur a terme tots els tràmits necessaris per
formalitzar aquesta adhesió en el termini màxim de dos mesos.”
La Sra. Montserrat Forcades explica els motius pels quals el seu grup considera
essencial la incorporació de l’Ajuntament de Flix a la MADE.
El Sr. Alcalde anuncia que l’equip de govern presenta una esmena a la totalitat del
text de l’acord proposat pel grup CIU d’acord amb allò que disposa l’article 40.2
del ROM.
El Sr. Francesc Barbero procedeix a llegir l’esmena total presentada al text inicial,
que es transcriu a continuació:
“En vista de la proposta d’adhesió a la MADE proposada pel Grup Municipal de
CiU, des de l’equip de govern volem puntualitzar el següent:
L’ajuntament de Flix ha estat històricament favorable a la instal·lació
d’indústries vinculades al sector energètic. En el nostre terme municipal han
existit des de principis de segle XX aprofitaments hidroelèctrics, primer vinculats
a l’antic assut i des de 1.948 al salt hidroelèctric de l’embassament de Flix (50
MW). També es van autoritzar una planta de cogeneració elèctrica de fuel
(29MW), o més recentment, la instal·lació de la planta fotovoltaica més gran de
Catalunya (12MW). Està actualment en tramitació un parc eòlic a les Vallfenoses
(20MW) i en projecte una planta de biomassa (5MW).
Així, coneixedors i compromesos amb la generació elèctrica i la indústria del seu
entorn (sense anar més lluny, empreses vinculades a les energies renovables
ocupen la majoria d’espais al Centre d’Empreses), veiem amb bons ulls
iniciatives que promoguin i ajudin els municipis amb un elevat component
generació elèctrica com és el nostre cas.
Aquest compromís, però, no en pot obviar d’altres especialment importants
quan es tracta d’administracions públiques com són la transparència i la
democràcia. Així, l’adhesió a la MADE en l’actual configuració creiem que no
respon suficientment a aquests requisits per la qual cosa, i a fi de configurar una
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associació oberta i plural, on s’hi garanteixi un funcionament democràtic i
allunyat de qualsevol ombra de politització o ús partidista, proposem l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Fer arribar a la MADE la proposta de modificació dels seus estatuts
segons es detalla en l’annex corresponent.
SEGON.- Fer constar la voluntat de l’Ajuntament de Flix d’estudiar seriosament
una possible adhesió a la MADE cas que aquestes modificacions es duguin a
terme.
TERCER.- Reafirmar l’històric compromís de l’Ajuntament de Flix amb la indústria
de generació elèctrica, pel qual continuarem treballant, especialment en l’àmbit
de les energies renovables, cridades a ser la base de la generació elèctrica
futura.”
ANNEX
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MADE

Article 6. S’afegirà al apartat d) el text en negreta.
... d’energia elèctrica, en especial la d’origen renovable, sector
que l’associació promourà de manera preferent.
Article 9.2. Supressió del quòrum i l’acord d’ingrés per a nous membres.
El redactat quedarà com segueix:
“Podran formar part de l’Associació tots aquells municipis de
Catalunya que ho demanin per acord del seu òrgan competent,
sempre que tinguin en el seu terme municipal instal·lacions de
generació d’electricitat amb una capacitat instal·lada superior a 1
MW”.
Article 13. S’especificarà que el nombre de vicepresidents serà de dos i,
donat que els estatus en regulen les seues funcions, que el Director serà
un òrgan més junt amb l’Assemblea General, el President i les dos
vicepresidències.
Article 15. Supressió de l’apartat i).
Article 20. Reelecció del President. El redactat quedarà com segueix:
“1.- El President i els vicepresidents seran escollits per l’Assemblea
General, d’entre els representants dels associats que voluntàriament
es presentin als càrrecs, en votació única d’on resultarà escollit
President el candidat més votat, vicepresident primer el segon
candidat més votat i vicepresident segon el tercer candidat més votat.
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2.- El mandat del President tindrà un durada de dos anys, i no serà
reelegible de forma consecutiva al finalitzar el seu mandat. Els
vicepresidents podran ser elegits successivament.”
Article 21. Ja que en els estatus aprovats no existeix l’article 21 i que s’ha
modificat en extensió l’article 20 es proposa que l’apartat segon de l’actual
article 20, referent al cessament del President i els Vicepresidents, passi a
ser un nou article, amb la numeració 21.
Article 22.2. El redactat quedarà com segueix:
“2.- El President serà substituït, en cas d’absència o incapacitat, pel
vicepresident primer o, en cas que aquest també estés absent o
incapacitat, pel vicepresident segon.”
Article 23. Apartat 4, durada del nomenament del Director. El redactat
quedarà com segueix:
“4.- El nomenament del Director es realitzarà sense un termini
determinat, independentment de la seua situació contractual amb
l’Associació. L’Assemblea el podrà destituir quan ho consideri
convenient, ajustant-se a la legislació en matèria laboral que pogués
afectar la relació contractual.”
Article 26. Supressió de l’article. El quòrum necessari per a la modificació
d’estatuts es regularà pel que estableix l’article 16 en el seu apartat 4, per
a la constitució de l’Assemblea General.

El Sr. Alcalde indica que alguna de les argumentacions exposades per formar part
de la MADE no tenen sentit, com és el cas de la teoria de que el cost de l’energia
elèctrica a Flix serà més barat gràcies a la incorporació de l’Ajuntament a aquesta
associació.
La Sra. Forcades recorda les paraules que el mateix Alcalde va fer al període de
precampanya electoral, on va manifestar la necessitat d’incorporar-se a les
associacions de municipis en matèria d’energia.
El Sr. Barbero comenta les modificacions proposades als estatuts de la MADE amb
l’objectiu fonamental de reforçar el funcionament democràtic de l’associació.
El Sr. Alcalde manté que la seva intenció continua sent que el municipi formi part
de qualsevol associació relacionada amb la producció d’energia, però sempre i
quan sigui una associació oberta a qualsevol municipi que es vulgui adherir, sense
necessitat de prèvia invitació.
El Sr. Josep Antoni Guiu manifesta la decepció del seu grup amb el grup PSC.
Considera que la proposta de l’equip de govern és inacceptable perquè considera
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que per tal de proposar reformes i canvis estatutaris primer s’ha d’entrar dins
l’associació. També sosté que a dia d’avui no es pot saber si la incorporació a la
MADE pot ser o no beneficiosa, però ho podria ser com ha passat amb altres
associacions de les quals actualment i després de molts anys l’Ajuntament hi
forma part i obté beneficis.
El Sr. Alcalde posa en dubte que la MADE pugui aconseguir cap objectiu sense ser
una associació oberta a qualsevol municipi, que reunint uns mínims requisits, es
vulgui adherir. Només imposen com a condició per entrar-hi que la MADE sigui
oberta, no per invitació.
D’acord amb l’article 40.6 del ROM se sotmet a votació l’esmena total a l’acord.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR ESMENA, S’APROVA PER 8 VOTS A
FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 EN CONTRA (GRUP CIU), QUE CONFORMEN EL
TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.

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:
-Ratificació de l’aprovació del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Flix en relació amb el funcionament de l’entorn
d’aprenentatge de Sebes i meandre de Flix.
EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
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.
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6.1.- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FLIX EN RELACIÓ AMB EL
FUNCIONAMENT DE L’ENTORN D’APRENENTATGE DE SEBES I MEANDRE
DE FLIX
L’ Ajuntament de Flix és propietari de finques a l’entorn de la Reserva Natural de
Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, espai que disposa d’infraestructures
per a la seva visita i per a la realització d’activitats educatives.
Amb la finalitat de continuar la tasca de difusió de les característiques d’aquest
espai singular, amb les que el Departament ha vingut col·laborant des de l’any
2008, així com per aprofitar el potencial educatiu que té per als escolars, tant des
de l’àmbit del desenvolupament dels coneixements de la natura com de la de
preservació del patrimoni natural i cultural, el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Flix, han decidit signar un conveni de Col·laboració.
Per acord de Junta de Govern es va aprovar el present conveni i es va elevar el
mateix per a la seva ratificació per part del Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior es proposa al Ple l’aprovació de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Flix, que consta com Annex
al present acord, per tal d’establir els termes de la col·laboració en relació
al funcionament de l’Entorn d’aprenentage de Sebes i Meandre de Flix,
realitzada per acord de Junta de Govern de data 22 de maig de 2012.
SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde o regidor en qui aquest delegui, la
signatura del Conveni que consta com Annex al present acord.
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament d’Ensenyament
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.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FLIX EN RELACIÓ AMB EL
FUNCIONAMENT DE L’ENTORN D’APRENENTATGE DE SEBES I MEANDRE DE FLIX.
Flix a de de
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Reunits

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret
169/2011, de 18 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per la
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del
Departament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
PER L’AJUNTAMENT DE FLIX:
El senyor Marc Mur Bages, alcalde de l’Ajuntament, en virtut de les facultats
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que el Departament d’Ensenyament (DE en endavant) ha establert convenis amb
diferents institucions i entitats que disposen d'instal·lacions adequades per tal
de realitzar activitats educatives.
Que l’Ajuntament de Flix (Ajuntament en endavant) és propietari de finques a
l’entorn de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix
(Reserva Natural en endavant), espai que disposa d'infraestructures per a la seva
visita i per a la realització d’activitats educatives.
Que, tant el DE com l’Ajuntament, estan interessats en promoure la difusió de
les característiques d’aquest espai singular així com en aprofitar el potencial
educatiu que té per als escolars, tant des de l’àmbit del desenvolupament dels
coneixements de la natura com de la de preservació del patrimoni natural i
cultural.
Per tot això, totes dues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i
consideren convenient formalitzar aquest conveni de col·laboració de
conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Flix en relació al
funcionament de l’Entorn d’Aprenentatge de Sebes i Meandre de Flix (Entorn
d’Aprenentatge en endavant).
SEGONA.- A l’Entorn d’Aprenentatge es duen a terme activitats educatives de
descoberta del patrimoni natural i cultural de la zona, amb la finalitat de
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transmetre els coneixements bàsics sobre el valor ecològic del bosc de ribera i
dels espais humits, la gestió dels espais naturals, així com altres relacionats amb
el patrimoni cultural i amb l’impacte humà sobre el medi.
TERCERA.- l’Ajuntament de Flix es compromet a:
a) Organitzar activitats educatives, esmentades a la clàusula segona d’aquest
conveni, durant els dies lectius del curs escolar, en les mateixes condicions i
règim econòmic que tenen els Camps d’Aprenentatge (CdA en endavant) del
DE.
b) Informar als centres escolars de l’acceptació o denegació, argumentada, de
la seva sol·licitud i al DE les reserves de places que té previstes ocupar per al
curs escolar corresponent abans del 15 de setembre del curs. Així mateix,
mantenir actualitzades aquestes dades a l’aplicació que el DE disposa per la
gestió d’activitats dels CdA
c) Efectuar aquests serveis amb estricte compliment del que estableix la Llei
Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal i legislació
complementària.
d) Posar a disposició del DE les seves instal·lacions de la Reserva Natural com a
espai per al desenvolupament de les activitats didàctiques esmentades a la
clàusula segona.
e) Fer-se càrrec de les despeses de funcionament i material de l’Entorn
d’Aprenentatge.
QUARTA.- El Departament d’Ensenyament es compromet a:
a) Assignar un docent a l’entorn d’aprenentatge per col·laborar en la
planificació, l’elaboració i la realització de les actuacions educatives a
realitzar durant les visites dels escolars a la Reserva Natural.
b) Fer difusió de les activitats didàctiques adreçades a escolars i en període
escolar que organitza e l’Entorn d’Aprenentatge.
c) Donar suport d’assessorament didàctic a les activitats relacionades amb les
visites a l’Entorn d’Aprenentatge
CINQUENA.- Aquest conveni serà vigent fins al 31 d’agost de 2015 i es podrà
prorrogar sempre que ho manifestin les parts signatàries amb una antelació
mínima de 30 dies a la finalització de la seva vigència.
SISENA.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes a l’ordenament vigent.
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SETENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació,
la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la persona titular
del Departament d’Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de
conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat i, en
prova de conformitat, el signen les parts implicades en el lloc i data ut supra.

LA DIRECTORA GENERAL D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I
BATXILLERAT

L’ALCALDE DE FLIX

*************************************************
7.- INFORMES DIVERSOS
Sense contingut.
*************************************************
8.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Montserrat Forcades pregunta per la situació dels recursos de
reposició que van presentar les empreses del parc solar contra les
liquidacions definitives del ICIO. També pregunta si el termini de
prescripció queda en suspens.
El Sr. Alcalde respon que la prescripció es va interrompre en el moment
que l’Ajuntament va notificar al parc solar les liquidacions definitives.
D’altra banda informa que el tema de la resolució dels recursos de
reposició es troba en mans de l’assessoria jurídica de l’ANMER, que ja ha
tractat diversos casos semblants relatius a parcs solars i eòlics, i que en 2
o 3 setmanes s’espera que s’adopti l’acord de resolució dels recursos de
reposició pendents.
*************************************************
9.- INICIATIVES POPULARS
9.1.- MOCIÓ QUE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA PRESENTA AL PLE
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DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER TAL DE DECLARAR EL MUNICIPI DE FLIX A
FAVOR DE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
Per part del Sr. Secretari es procedeix a presentar els aspectes formals de
la moció, referents a nombre de signatures vàlides presentades i, al ser
aquestes representatives de més del 5 % dels inscrits al padró d’habitants
majors de 16 anys, la procedència del seu debat i posterior votació per
part del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb allò que estableix l’article 81 del
Reglament Orgànic Municipal.
El Sr. Alcalde procedeix a donar lectura de la moció presentada:
“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració
de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint
d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol
de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi
fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la
carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en
el seu Article 1
proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu
estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social
i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement
de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de
les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional
basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional.
En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la
constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de
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Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i
genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol
XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en
concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.
Tenint en compte que l’article 81 al capítol IV del Reglament Orgànic
Municipal en vigor a l’Ajuntament de Flix contempla que una iniciativa
popular, si ve avalada per un nombre de signatures igual o superior al cinc
per cent del nombre d’inscrits en el padró municipal majors de 16 anys,
haurà de ser debatuda al Ple de l’Ajuntament i s’hauran de resoldre les
proposicions presentades per un grup de veïns.
Tenint en compte que els 387 sota-signants superen en escreix el mínim
exigit de 179 signatures corresponents al cinc per cent del padró municipal
a data d’avui.
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic,
es va constituir formalment l’Associació de Municipis per la Independència
i es van aprovar els seus estatuts, i vist el contingut dels mateixos, el Ple
municipal proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar en el Sr. Alcalde per representar aquest Ajuntament
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i
també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
A continuació pren la paraula el Sr. Josep Maria Recha com a persona
designada per intervenir en el Ple municipal en defensa de la moció
presentada per iniciativa popular.
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Seguidament un representant de cadascun dels diferents grups municipals
procedeixen a intervenir per donar la seva opinió sobre la moció
presentada i el sentit del vot del grup del que formen part. Per part del Sr.
Josep Antoni Guiu, en representació del grup municipal CIU, es manifesta
la seva conformitat amb la moció i que el sentit dels seus vots serà positiu.
El Sr. Francesc Barbero, en representació del grup municipal ERC,
manifesta que el seu grup està completament d’acord amb la moció i sosté
que el seu grup votarà a favor. Finalment el Sr. Alcalde, representant al
grup municipal PSC, manté que els arguments de la moció són
perfectament vàlids amb la situació actual i anuncia que cada membre del
seu grup votarà lliurement el que cregui oportú.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA PER 10
VOTS A FAVOR I 1 ABSTENCIÓ (SR. ALCALDE) QUE CONFORMEN EL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
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, 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,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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