AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 13/2014 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2014
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:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
13/2014
19 DE DESEMBRE DE 2014
Decret d’Alcaldia núm.: 131/2014, de 15 de
desembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
14:00 hores
14:20 hores

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

Ordre del dia
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial.
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i el Grup
de Natura Freixe que té per objecte la gestió de la reserva natural de les
Riberes de l’Ebre a Flix.
Aprovació inicial del Pla Multirisc d’Emergències de Flix.
Assumptes sobrevinguts.
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
Aprovació, si s’escau, de la següent acta:
-Acta sessió ordinària de data 26 de novembre de 2014.
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, 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 DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 125/2014, de 24 de novembre, al
131/2014, de 15 de desembre:
Decret
125/14
126/14
127/14
128/14
129/14
130/14
131/14

Data
24/11/14
24/11/14
24/11/14
24/11/14
24/11/14
24/11/14
15/12/14

Referència
Liquidació taxes instal·lació de taules i cadires
Resolució d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Resolució d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Inici d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Convocatòria Junta de Govern de 16 de desembre de 2014
Inici d’un expedient d’ordre d’execució
Convocatòria ple ordinari de 19 de desembre de 2014

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX
I EL GRUP DE NATURA FREIXE QUE TÉ PER OBJECTE LA GESTIÓ DE LA RESERVA
NATURAL DE LES RIBERES DE L’EBRE A FLIX.
Antecedents:
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1.- La Reserva Natural de Sebes compren més de 100 hectàrees de superfície que
pertanyen al Domini Públic Hidràulic, a l’Ajuntament de Flix i a diferents
propietaris privats i es fa necessari dur a terme una gestió integral de l’espai que
permeti la seva protecció i al mateix temps faciliti l’estudi científic, la seva difusió
cultural i el seu aprofitament com espai d’educació ambiental i de lleure.
2.- L’Ajuntament de Flix i el Grup de Natura Freixe consideren que aquesta gestió
integral no la pot dur a terme amb exclusivitat l’Ajuntament de Flix i que és
necessària la col·laboració de persones i entitats que, amb coneixements científics
i del territori contrastats, es puguin encarregar d’aquesta gestió.
3.- Fruit d’aquestes necessitats va ser l’aprovació i signatura del Conveni de
col·laboració del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i el Grup de
Natura Freixe que té per objecte la gestió de la reserva natural de les Riberes de
l’Ebre a Flix, l’1 de març de 2010.
4.- Atès que ha transcorregut el temps de vigència de l’esmentat conveni es fa
necessari procedir a una nova aprovació del mateix.
Fonaments de Dret:
1.- Ordenança Reguladora de l’atorgament de subvencions i establiment
de convenis amb particulars, entitats públiques i privades per al foment
d’activitats d’interès local, (aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de
30/12/2003, i publicada en el BOPT núm.: 56, de 08/03/2004), preveu en
el seu article 4.2. la possibilitat d’establir convenis amb entitats.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i el Grup
Natura Freixe, que té per objecte la gestió de Reserva Natural de les Riberes de
l’Ebre a Flix.
2n.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de
l’esmentat conveni.
3r.- TRASLLADAR aquest acord al Grup de Natura Freixe als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde que aquest conveni és una renovació del anterior que ja havia
vençut i sense canvis substancials.
D’altra banda informa que passades festes s’espera signar també la renovació del
conveni de l’Entorn d’Aprenentatge.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I EL GRUP
DE NATURA FREIXE QUE TÉ PER OBJECTE LA GESTIÓ DE RESERVA
NATURAL DE SEBES I DEL MEANDRE DE FLIX
Flix, a XX de desembre de 2014
REUNITS
D’una part, l’Il.lm. Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President de L’Ajuntament de Flix.
D’altra el Sr. Josep Manel Albiac Machin, major d’edat, veí de Flix, domiciliat al
carrer Pere Quart, 21 3r 2a de Flix i amb DNI núm. 39.898.932G.
Assisteix el Sr. Luis Martín Montull, secretari de l'Ajuntament de Flix.
ACTUEN
L’Il.lm. Sr. Marc Mur Bagés, en nom i representació de l’Ajuntament de Flix (en
endavant "l'Ajuntament"), en la seva qualitat d'Alcalde-President de la Corporació
Municipal. Està degudament facultat per a aquest acte per acord de Ple de data
19 de desembre de 2014, certificació d’aquest acord s’incorpora com annex 1 al
present conveni.
El Sr. Josep Manel Albiac Machin en nom i representació del GRUP DE NATURA
FREIXE (en endavant "GNF"), associació sense ànim de lucre, constituïda per
temps indefinit a Flix el dia 28-XII-1989, amb domicili a carrer Major núm. 56 i amb
CIF núm. G-43365113, membre de la xarxa de Custòdia del territori i inscrita al
cens General d’Entitats d’Educació Ambiental de Catalunya amb el número EA088.
El Sr. Luis Martin Montull , secretari de l'Ajuntament de Flix, en la seva qualitat de
fedatari públic, en virtut de les competències que li confereix l’article 2.h) del Reial
Decret 1174/87, de 18 de setembre.
Les parts es reconeixen la capacitat suficient per obligar-se, i pel present,
MANIFESTEN
I.- La zona humida formada per Sebes i el Meandre de Flix constitueix un dels
ecosistemes fluvials de més gran rellevància de Catalunya, amb una important
riquesa de flora i fauna. Compren més de 250 hectàrees de superfície que
pertanyen al Domini Públic Hidràulic, a l’Ajuntament de Flix i a diferents
propietaris privats
Aquest espai forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural, de la Xarxa Natura
2000 i va estar declarada Reserva Natural de Fauna Salvatge (en endavant "la
Reserva").
II.- L'Ajuntament entén que la Reserva és un gran actiu per al municipi i, per
extensió, per a les Terres de l'Ebre i que ha de participar de forma decisiva en una
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gestió de l’espai que permeti la seva protecció, gestió d’hàbitats i espècies i la
recerca científica, la difusió cultural i l'aprofitament de l'espai per l’educació
ambiental i el lleure.
III.- El Grup de Natura Freixe (GNF) és una entitat sense ànim de lucre fundada a
Flix l'any 1989 dedicada a la conservació de la natura, a la divulgació dels valors
naturals i a l'educació ambiental. El GNF ha concentrat la seva acció a nivell
local, especialment en la zona humida de Sebes i el meandre de Flix. Aquesta
entitat, en el decurs dels darrers anys, ha liderat el coneixement científic, la
conservació i la difusió pública de l’espai. Reconeixent aquesta tasca,
l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya signen un conveni l'any 1993 atorgant al
GNF un paper principal en la gestió de l'espai i l'any 2013 la Generalitat ja li
atorga el paper d'entitat gestora.
IV.- Per dur a terme aquesta gestió el GNF ha comptat amb el finançament de
totes les Administracions Públiques de Catalunya amb competència territorial a
Flix (Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix), que han procedit a realitzar importants
inversions per conservar els seus hàbitats i espècies, millorar la seva biodiversitat,
facilitar el seu gaudi pels visitants i per a l'educació ambiental. A més, propietaris
privats han cedit tres masies amb els seus terrenys. Aquestes masies s'han
adequat com a equipaments per als serveis tècnics, educatius i per a l'ús públic.
També han finançat projectes fundacions privades i públiques.
V.- L'Ajuntament i el GNF convenen que la gestió realitzada fins l'actualitat ha
estat profitosa ja que l'estat dels hàbitats i les espècies ha millorat
significativament i l'espai ha esdevingut un important centre educatiu i turístic i un
dels pols de dinamització social i econòmica.
Pels motius anteriorment exposats, l'Ajuntament de Flix i el Grup de Natura Freixe
coincideixen en que cal donar continuïtat a la gestió que s'està duen a terme a la
Reserva i reforçar els llaços existents entre ambdues entitats.
Per aquest motiu, els compareixents atorguen el present conveni que es regirà
per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- És objecte d'aquest Conveni regular la col·laboració entre el GNF i
l'Ajuntament per a la realització de les tasques necessàries per a la conservació i
millora dels hàbitats i les espècies, al manteniment dels equipaments i a l'ús
públic ordenat inclosos en la Reserva.
SEGONA.- L'Ajuntament de Flix encomana al GNF l'ús i gestió del Mas del
Director, del Mas de les Cigonyes i del Mas de Pitoia, i amb aquesta finalitat en
cedeix l’ús al GNF.
La utilització i gestió d'aquestes propietats per part del GNF tindran com a finalitat:
•

La conservació dels hàbitats i espècies associats a la reserva;
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•
•
•
•
•

La recuperació d'ecosistemes degradats;
La reintroducció d'espècies animals i vegetals;
La preservació i valorització d'elements d'interès històric o patrimonials;
L'harmonització entre la preservació ambiental i les activitats humanes
tradicionals pròpies de la zona;
I l'ús públic, l'aprofitament turístic ordenat i l'educació ambiental lligada a les
peculiaritats de la zona.

El GNF no adquireix mitjançant aquest document cap dret real sobre les
propietats municipals.
TERCERA.- El GNF i l'Ajuntament acordaran un Programa Anual a partir d'una
proposta que el GNF presentarà a l'Ajuntament abans de l'1 de desembre de cada
anualitat. Aquest programa contindrà les actuacions previstes i el pressupost de
despeses i ingressos previst per a l'exercici.
QUARTA.- L'Ajuntament aportarà a GNF la quantitat de 30.000 Euros anuals, per
sufragar les despeses produïdes per les tasques de gestió i desenvolupament de
cada Programa anual. L'Ajuntament farà efectiva la subvenció, mitjançant dos
pagament anuals al GNF, el primer, durant el mes de gener de cada exercici, i el
segon, abans del 31 de juliol.
L'Ajuntament també destinarà a la gestió de la Reserva Natural, aquelles
aportacions finalistes que hagi pogut rebre tant d'entitats públiques com de
privades.
L'Ajuntament valorarà la possibilitat d'augmentar l'import de la subvenció en cas
que el GNF presenti una sol·licitud que ho justifiqui, i sempre que hi hagi suficient
dotació pressupostària.
CINQUENA.- L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de llum, telèfon i aigua
potable. La resta de despeses previstes per a cada Programa Anual correran
íntegrament a càrrec del GNF. Per a aquesta finalitat, el GNF podrà fer servir fons
i mitjans propis o procedents d'ajudes, subvencions, patrocini, donacions i altres,
de qualsevulla entitats públiques o privades.
SISENA.- L'Ajuntament de Flix reconeix a favor del GNF els beneficis que se'n
derivin de la venda, la comercialització de productes i les visites guiades que es
realitzin a la Reserva. En tot cas, els beneficis que se'n obtinguin es destinaran a
la gestió de la Reserva.
SETENA.- L'Ajuntament podrà prestar, dins de les seves possibilitats,
col·laboració tècnica i administrativa en el desenvolupament de les actuacions
previstes en cada Programa anual. Aquesta col·laboració s'entén com a
complementària al que s'estableix a la clàusula quarta, primer paràgraf.
VUITENA.- El GNF podrà prestar serveis d'assessoria tècnica a l'Ajuntament per
a temes mediambientals que no estiguin inclosos en aquest conveni. Aquests
serveis seran puntuals i no generaran cap contraprestació econòmica.
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NOVENA.- El GNF, una vegada conclòs l'any, i en el termini de dos mesos,
presentarà a l'Ajuntament una Memòria anual, on es plasmaran les actuacions
dutes a terme durant el període, en el marc d'aquest conveni, així com la relació
de despeses i ingressos.
DESENA.- L'Ajuntament i el GNF promouran la implicació, per al
desenvolupament dels diferents Programes anuals i per al compliment dels
objectius previstos en el present Conveni, d'aquelles associacions, entitats i
organismes del municipi o la comarca, que tinguin entre les seves finalitats les
que resulten coincidents amb els objectius especificats a la Clàusula Segona
d’aquest Conveni.
ONZENA.- El GNF queda obligat a facilitar a l'Ajuntament de Flix tota la
informació i documentació que li sigui requerida sobre el desenvolupament de les
activitats objecte d'aquest Conveni. Igualment, es compromet a què, en qualsevol
mitjà de difusió del projecte objecte d'aquest Conveni, es reflecteixi clarament la
participació de l'Ajuntament de Flix.
DOTZENA.- Aquest Conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva
signatura, mantenint la seva vigència per 2 anys, prorrogable automàticament per
un període màxim de 2 anys més, si no el denuncia alguna de les parts signats.
Aquesta denúncia haurà de comunicar-se a l'altra part de manera fefaent, amb
una antelació mínima de tres mesos a la data d'inici de la pròrroga.
TRETZENA.- Aquest conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes que
s'indiquen:
a) per denúncia d'alguna de les parts.
b) per incompliment de les obligacions contingudes en el present conveni, per part
d’una de les parts.
QUINZENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts
a la jurisdicció contenciós administrativa per a qualsevol qüestió que pugui sorgir
en la seva aplicació i compliment.
I en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, signen el present
conveni de col·laboració, en data i lloc assenyalats a l'encapçalament, en duplicat
exemplar i a un sòl efecte, davant meu, el secretari de l'Ajuntament de Flix, que
en dono fe.
Per l'Ajuntament de Flix
FREIXE
Sr. Marc Mur Bagés
Alcalde

Pel

GRUP

DE

NATURA

Sr. Josep Manel Albiac Machin
President

En dono fe,
Sr. Luis Martín Montull
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Secretari de l'Ajuntament de Flix

*************************************************
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA MULTIRRISC D’EMERGÈNCIES DE FLIX.
Atès que s’han elaborat els documents que composen el Pla Multirrisc
d’Emergències de Flix en matèria de protecció civil que afecten al municipi.
Atesos els tràmits i requisits que han de concórrer d’acord amb el Decret
210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Multirrisc d’Emergències de Flix.
Segon.- Exposar el Pla a informació pública durant 30 dies a comptar des de
l'endemà de la publicació de l'edicte al BOP, a efectes de que es puguin presentar
les al·legacions oportunes. Transcorregut l'esmentat termini sense que es
presentin al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat
d'adoptar un nou acord.
Tercer.- Sotmetre l'esmentat Pla a l'homologació per la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya, un cop aprovat definitivament.
El Sr. Francesc Barbero informa que estem davant d’una nova aprovació del Pla
que es presenta amb les esmenes realitzades per la Direcció de Protecció Civil en
relació amb plànols i un fitxer sobre els masos aïllats.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
*************************************************
6.-INFORMES DIVERSOS
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El Sr. Alcalde informa:
1) Abans d’ahir va acabar el termini de presentació d’ofertes del contracte de
gestió de l’enllumenat, que suposarà una renovació dels punts de llum
amb llum tipus led i la reparació de tots els quadres. S’han presentat 5
empreses i al final de gener podria estar adjudicat. El contracte suposa una
millora de les instal·lacions i un estalvi energètic. Aquesta actuació és
possible gràcies a la bona situació financera de l’Ajuntament i de deute
zero, tant heretada com fruit dels últims anys.
2) El dia 27 de desembre es farà un acte institucional de reconeixement al
Grup de Natura Freixe, merescut després dels darrers premis obtingut per
l’entitat.
3) En relació amb els recents episodis de robatoris a la població, solventats
pels Mossos, des del Departament d’Interior s’ha comunicat que no
hagués estat possible sense la col·laboració activa dels veïns de Flix.
4) En relació amb el tall de llum que estava programat per als dies 22 i 23 de
desembre s’ha gestionat el canvi de dates per a després de festes, per tal
de no perjudicar els veïns i establiments del municipi.
5) En relació amb una notícia apareguda en premsa en relació amb l’ex
regidor i Alcalde de Flix, el Sr. Pere Muñoz, els 11 regidors de l’Ajuntament
de Flix susbcriuen la següent nota:
“ Avui els 11 regidors de l’Ajuntament de Flix no volíem deixar passar
l’oportunitat d’aquest Ple sense donar suport i recolzament a l’Alcalde de Flix
Pere Muñoz, Alcalde durant 14 anys, davant les notícies aparegudes als
mitjans els darrers dies. No tenim cap dubte de la honorabilitat, l’honradesa i
l’honestedat de Pere, que ha dedicat 14 anys de la seva vida al seu poble, tots
coincidirem que fent una bona feina. Quan hi ha circumstàncies difícils
entenem que just és que els que et coneixen et facin costat. Entenem que si
estem davant d’un error administratiu, aquest mai hauria de trascendir i fer
cap a l’àmbit penal.
Pere Muñoz ha estat i és una bona persona, un bon Alcalde i un bon polític. Ha
fet una bona feina. Tot el nostre suport.”

*************************************************
7.- PRECS I PREGUNTES
No s’hi formulen.
*************************************************
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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 interventor

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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