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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 8/2007 DE L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA
EL DIA 31 DE JULIOL DE 2007
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Forma de convocatòria:
Data de celebració:
Lloc de celebració:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
8/2007
Decret d’Alcaldia núm.: 145/2007, de 27 de juliol
31 de juliol de 2007.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
19:00 hores
20:00 hores

Hi assisteixen:
Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix, que presideix
la sessió, dirigeix i modera el debats.
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ramon Sabaté Arqué, 3r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ferran Albiac Viñolas, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Rita Maria Costa Puey, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Josep Mauri Hierro, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Jaume Josep Masip Llop, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Neus Guiu Cervelló, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Montserrat Canals i Aliaga, Regidora de l’Ajuntament de Flix.
Excusa assistència:
Sra. Carolina Rofes Casas, 2n Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
Secretari General:
Sr. Arturo González Benet, Secretari General de l’Ajuntament en acumulació.
Interventora de Fons:
Sra. Dolors Corbella i Aguilar, Interventora de Fons accidental
Ordre del dia previst:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix relatiu a la Biblioteca
Municipal Artur Bladé i Desumvila.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

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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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2006.
Aprovació del Pla d’Actuació Municipal de l’INFOCAT.
Aprovació desafectació Escorxador municipal.
Fixació de les festes locals.
Aprovació Programa Festes Majors.
Sol·licitud Departament Educació en relació a l’ICIO
Conveni Societat d’Autors.
Aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal
Assumptes sobrevinguts.
Informes diversos
Precs i preguntes.
*****************************

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió extraordinària de l’Ajuntament de Flix,
de 28 de juny de 2007.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, (10 vots a favor), 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. DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’ULTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
Es proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
DA/76
DA/77
DA/78
DA/79
DA/80
DA/81
DA/82
DA/83
DA/84
DA/85

Data
24/04/2007
27/04/2007
27/04/2007
27/04/2007
27/04/2007
30/04/2007
30/04/2007
30/04/2007
30/04/2007
03/05/2007

Referència
Adjudicació definitiva Enderroc c/ Escoles, 41
Autorització ERCROS abocador
Aprovació certificació d'obra núm. 2 de Mercat Municipal
Sol·licitud subvenció equipaments comercials
Llicències d'obres
Ordre d'execució Maria estopa Sangra i Dolores Estopa Sangra
Expedient de protecció de la legalitat urbanística contra el Sr. Oliver Harprecht
Expedient de protecció de la legalitat contra MERCALIA TRADE, SL
Convocatòria Ple pel dia 2 de maig
Convocatòria Junta de Govern pel proper dia 10 de maig, a les 18:30 hores

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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DA/86
DA/87
DA/88
DA/89
DA/90
DA/91
DA/92
DA/93
DA/94
DA/95
DA/96
DA/97
DA/98
DA/99
DA/100
DA/101
DA/102
DA/103
DA/104
DA/105
DA/106
DA/107
DA/108
DA/109
DA/110
DA/111
DA/112
DA/113
DA/114
DA/115
DA/116
DA/117
DA/118
DA/119
DA/120
DA/121
DA/122
DA/123
DA/124
DA/125

03/05/2007
07/05/2007
08/05/2007
08/05/2007
10/05/2007
10/05/2007
15/05/2007
15/05/2007
15/05/2007
17/05/2007
18/05/2007
18/05/2007
21/05/2007
25/05/2007
25/05/2007
25/05/2007
29/05/2007
01/06/2007
08/06/2007
08/06/2007
08/06/2007
08/06/2007
08/06/2007
08/06/2007
08/06/2007
14/06/2007
16/06/2007
16/06/2007
18/06/2007
20/06/2007
20/06/2007
20/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
22/06/2007
25/06/2007
25/06/2007
25/06/2007
28/06/2007

Convocatòria Comissió especial de Comptes pel proper dia 10de maig, a les 17 hores.
Sol·licitud subvenció arxiu
Devolució fiances residus
Llicències d'obres
Autorització venda material pirotècnic
nomenament integrants mesa contractació barca
APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D'ENDERROC
pagament factura PLAMONT, SL
Sol·licitud subvenció cicle concerts
Llicència d'obres
Llicències d'obres
Devolució fiances obres
Servei Mutua Universal
Obres realitzades per Andrew Veck a polígon 14, parcel·la 215
Obres realitzades per Francisco Gil al carrer Illes, 21
Sol·licitud subvenció pla polític dones
Acord de pròrroga permís provisional ERCROS
Ordre d'execució José Luis Torelló, habitatge del c/ Castell, 50
atorgament llicències d'obres parc solar, (2 noves)
Convocatòria Junta de Govern pel dia 13 de juny de 2007, a les 19 hores
Convocatòria Ple pel dia 13 de juny de 2007, a les 19 hores
Expedient protecció legalitat urbanística Alfonso Parra Ospina
Sol·licitud subvenció Sebes
Contractació Delia Masot Abenza
Contractació Norma Pujol Farre
Llicències d'obres
Nomenament Tinent d'Alcalde Ajuntament
delegacions Alcaldia a favor de Regidors
Manteniment extintors
Devolució fiances obres
Convocatòria sessió plenària extraordinària de 28 de juny de 2007, a les 19:00 hores
Contractació V. Miguel Fernández
Ordre d’execució c/ sant Jordi núm.: 19
Llicència urbanística
Nomenament integrants Mesa contractació Neteja edificis municipals
Membres del Tribunal i data proves cap Serveis municipals
Legalització gas-oil Casal Sant Jordi
Pròrroga ERCROS abocador juliol
Ordre d'execució Granero
Convocatòria mesa contractació barca

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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DA/126
DA/127
DA/128
DA/129
DA/130
DA/131
DA/132
DA/133
DA/134
DA/135
DA/136
DA/137
DA/138
DA/139
DA/140
DA/141
DA/142
DA/143
DA/144
DA/145
DA/146

28/06/2007
28/07/2007
29/06/2007
29/06/2007
03/07/2007
06/07/2007
06/07/2007
06/07/2007
10/07/2007
16/07/2007
13/07/2007
18/07/2007
18/07/2007
20/07/2007
24/07/2007
24/07/2007
24/07/2007
24/07/2007
25/07/2007
27/07/2007
30/07/2007

Nomenament de 2 i 3 Tinent d'Alcalde.
Nova mesa de contractació barca municipal
Delegació de competències de l'Alcaldia en la Junta de Govern
Nomenament dels integrants de la Junta de Govern Local
Junta de Govern dia 6 de juliol, a les 19:00 hores
Requeriment neteja solar
Contractació M. Figueras Zarzoso
Contractació B. Moreno Reyes
Contractació laboral per màxima urgència de Margarida Llauradó
Convocatòria Junta Govern 20/07/2007
Adhesió subvenció millora gestió interna
Contractació M.A. Griso Salinas
Sol·licitud activitat TINET aula
tancament expedient protecció legalitat urbanística núm.: 55/2007
Ordre Execució neteja solar
Ordre execució neteja solar Carretera C-233, costat Edar.
Ordre execució neteja solar Mª Luisa Ferrús Bartolomé.
Ordre execució neteja solar Punta el Canó propietat d'Erkimia, S.A..
Baixa de rebuts
Convocatòria sessió plenària pel dia 31 de juliol de 2007, a les 19 hores
Decret pròrroga autorització abocador Ercros

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels membres presents, 10 vots a favor.

2.2. DECRETS D’ORGANITZACIÓ INTERNA
Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
“Decret 128/2007, de 29 de juny de 2006, de delegació de competències de l’Alcaldia en la

Junta de Govern de l’Ajuntament.
Antecedents:
1.- El passat 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 16 de juny.
2.- El Ple de l’Ajuntament e Flix, en sessió celebrada ahir, dia 28 de juny de 2007, va acordar la
creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, a l’hora que li va delegar una sèrie de competències.
Fonaments de Dret:
1.- De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les
atribucions pròpies en la Junta de Govern Local, tot això llevat de les matèries indelegables previstes als
articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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2.- L’article 43.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen la possibilitat de que l’Alcalde pugui
efectuar delegacions en favor de la Comissió de Govern, (actual Junta de Govern), com a òrgan col·legiat.
3.- L’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que les delegacions efectuades per
l’Alcalde, s’han de realitzar mitjançant Decret, que aquest tindrà efectes a partir del dia següent, i que s’han e
publicar en el Butlletí Oficial de la Província.
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local, RESOLC,
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern, l’exercici de les següents competències:
a) Les operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment
no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
b) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les
bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
c) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no
estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
d) Sancionar les faltes de desobediència o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant
els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin
separació del servei dels funcionaris i acomiadament del personal laboral).
e) Les contractacions i concessions de tot tipus, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de
totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
f) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o
concessió i estigui previst en el pressupost.
g) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni
la quantia indicats en els supòsits següents:
- béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost;
- béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es
trobi prevista en el pressupost.
h) Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de
Govern Local.
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.
TERCER.- L’Alcalde podrà avocar per a si mateix el coneixement dels assumptes la resolució dels
quals correspongui a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències que s’estableix
mitjançant el present acord, en els termes previstos en l’article 14 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
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QUART.- La delegació de competències que s’estableix mitjançant el present acord, inclou la
potestat sancionadora, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, inclosa la
resolució dels recursos administratius.
CINQUÈ.- En els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de
competències establerta mitjançant el present Decret, hi haurà de constar el text: “Atès que l’adopció del
present acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia núm.: 128/2007, de
29 de juny, de delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local”.
SISÈ.- Publicar el contingut del present acord i les delegacions efectuades mitjançant el present
acord en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que assenyalen els articles 13.3 de la Llei
30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 51.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals de 28 de novembre de 1986.
SETÈ.- Traslladar el present acord als regidors de l’Ajuntament als efectes oportuns.
Ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el secretari general, que en dono fe. Flix, 29 de juny de 2007.
“Decret d’Alcaldia núm.: 129/2007, de 29 de juny de 2007, de nomenament dels integrants de
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix.
Antecedents:
1.- El passat 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 16 de juny.
2.- El Ple de l’Ajuntament e Flix, en sessió celebrada ahir, dia 28 de juny de 2007, va acordar la
creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, a l’hora que li va delegar una sèrie de competències.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 54 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableixen que els membres de la Junta de Govern, el nombre dels quals no pot ser superior a
1/3 del nombre legal de membres de la Corporació, (en el cas de Flix, tres), son nomenats i cessats
lliurement per l’Alcalde, i d’aquestes resolucions se’n ha de donar compte al Ple de la Corporació.
2.- L’article 52.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que els nomenaments dels integrants
de la Junta de Govern, s’han de fer amb les formalitats establertes en l’article 46 del mateix Reglament.
Aquest article estableix que s’han de notificar els nomenaments personalment a les persones nomenades,
que s’ha de publicar els nomenaments en el Butlletí Oficial de la provincia, i que se’n ha de donar compte al
Ple de la Corporació.
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local, RESOLC,
PRIMER.- Nomenar con a membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament e Flix, les
següents persones,
- President: Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President
- Vocals:
- Sr. Oscar Bosch i Pujol, 1r Tinent d’Alcalde
- Sra. Carolina Rofes i Cases, 2n Tinent d’Alcalde
- Sr. Ramon Sabaté i Arqué, 3r Tinent d’Alcalde
SEGON.- Notificar aquest decret a les persones nomenades als efectes oportuns.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,
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TERCER.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i donarne compte al Ple de la Corporació, en la propera sessió que celebri, tot això, en compliment de l’establert en
l’article 52.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l’article 46.1 de l’esmentat Reglament.
Ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el secretari general, que en dono fe. Flix, 29 de juny de 2007.
El Ple es dona per assabentat del contingut dels esmentats Decrets d’Alcaldia

*****************************
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FLIX EN
RELACIÓ A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARTUR BLADÉ I DESUMVILA.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia23 de març de 2007, va aprovar
un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix relatiu a la Biblioteca Municipal Artur Bladé i
Desumvila, que havia de començar tenir efectes, a partir del dia 1 de juny de 2007.
2.- Amb posterioritat, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya ha fet arribar a aquest Ajuntament una nova proposta de conveni en relació a la
Biblioteca Municipal Artur Bladé i Desumvila, que tindrà efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2007.
Fonaments de Dret:
1.- El Decret 210/2002, de 23 de juliol, regula la transferència als municipis del personal de
l’Administració de la Generalitat que presta servei a biblioteques públiques.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix relatiu a la Biblioteca Municipal
Artur Bladé i Desumvila, que figura com annex al present acord.
SEGON.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde de Flix, o regidor en qui delegui, per a la signatura de
l’esmentat conveni de col·laboració.
TERCER.- Traslladar aquest acord al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
Annex
CONVENI ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FLIX RELATIU A
LA BIBLIOTECA ARTUR BLADÉ I DESUMVILA
A
REUNITS:
D’una part, l’Hble. Sr. Joan Manel Tresserras i Gaju , conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya.
I de l'altra, l’Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, alcalde de Flix
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
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Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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ACTUEN:
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les
facultats que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
El segon en nom i representació de l’Ajuntament de Flix, en virtut de les atribucions que li confereix
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 i l’acord del Ple de l’Ajuntament de 23 de març de 2007.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN:
I. El 31 de gener de 1983 les parts van subscriure un conveni sobre la gestió i el manteniment de la
Biblioteca de Flix. El pacte tercer del conveni establia, entre d’altres coses, la col·laboració del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat en la dotació de personal per a
la biblioteca indicada.
II. Posteriorment, la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, i el Decret
124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya, han regulat les obligacions de les diferents administracions en relació amb la prestació
del servei de lectura pública. Pel que fa al personal, l’esmentada normativa estableix que correspon
als municipis, en relació amb les biblioteques públiques de titularitat pública del seu territori,
nomenar i contractar el personal.
III. Correspon al Departament de Cultura de la Generalitat prestar a la Biblioteca Artur Bladé i
Desumvila de Flix els serveis nacionals i regionals de suport a la lectura pública que s’especifiquen
en els articles 1.2 i 2.2 del Decret 124/1999, de 4 de maig.
IV. El Decret 210/2002, de 23 de juliol, regulat la transferència als municipis del personal de
l’Administració de la Generalitat que presta servei a biblioteques públiques.
V. En el moment present la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila de Flix compta amb el següent
personal de la Generalitat: una plaça de tècnic mig.
VI. L’actual marc legal fa necessari adequar els acords entre la Generalitat i les administracions
locals sobre les obligacions respectives en relació amb la gestió de les biblioteques.
Per la qual cosa,
ACORDEN:
Primer.- Rescindir el conveni de 31 de gener de 1983.
Segon.- Transferir a l’Ajuntament de Flix, en aplicació del Decret 210/2002, el personal de
l’Administració de la Generalitat que presta els seus serveis a la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila
de Flix. En document annex es fa constar la relació del personal transferit, la seva categoria i el cost
econòmic durant l’any 2007.
L’esmentat personal quedarà en la situació que preveu el Decret 210/2002 i tindrà els drets que
també es preveuen en el Decret esmentat.
Tercer.- Les vacants que es produeixin en la plaça objecte de traspàs es cobriran d’acord amb la
normativa aplicable a la funció pública de l’Ajuntament de Flix.
Quart.- En aplicació de l’article 1.3 del Decret 210/2002, durant el termini de deu anys a comptar des
de l’efectivitat de la transferència acordada en el present conveni, el Departament de Cultura i
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
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Mitjans de Comunicació transferirà a l’Ajuntament de Flix una aportació econòmica corresponent al
cost de la plaça transferida.
Tenint en compte la data d’entrada en vigor d’aquest conveni que consta al pacte 7è, 1 d’octubre de
2007, la quantitat que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació transferirà a l’Ajuntament
de Flix en aplicació del que disposa el paràgraf anterior del present pacte, serà de 10.264,21 euros.
En els anys successius, el cost anual total del personal transferit que consta en el document annex
s’incrementarà en el percentatge d’increment salarial que s’apliqui al personal de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- Qualsevol increment de plantilla de la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila de Flix serà a
càrrec de l’Ajuntament i no produirà cap increment en les quantitats anuals transferides pel
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Sisè.- El material bibliogràfic i els restants béns mobles que la Generalitat de Catalunya ha lliurat a
la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila de Flix en compliment del conveni de 31 de gener de 1983
queden en propietat de l’Ajuntament de Flix.
Setè.- El present conveni serà efectiu a partir del dia 1 d’octubre de 2007. En conseqüència, el
compromís establert al pacte quart serà vigent fins el 30 de setembre de 2017.
I en prova de conformitat i d’acceptació firmen el present document, en duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
ANNEX
Personal de la Generalitat de Catalunya que presta servei a la Biblioteca Artur Bladé i Desumvila de
Flix. Cost econòmic de l’any 2007.
NOM I COGNOMS
Dolors Martí Triguero

CATEGORIA
Tècnic/a mig

GRUP I NIVELL
B 18

RELACIÓ LABORAL
Interina

COST
36.608,82 €

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2006.
Part expositiva:
L’article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que els estats i comptes de l’entitat local
han de ser rendits pel seu president abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a què facin
referència.
El compte general corresponent a l’exercici de 2006, ha estat format per la intervenció i
aquests comptes més la seva documentació complementària ha estat a disposició dels membres de
la Comissió Especial de Comptes per què es poguessin examinar i consultar, com a mínim quinze
dies abans de la primera de les reunions.
Posteriorment, aquests comptes s’han sotmès el dia 10 de maig de 2007 a informe de la
Comissió Especial de Comptes. Una vegada s’ha emès aquest informe, el compte ha estat exposat
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
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al públic un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats han pogut presentar
reclamacions, reparaments o observacions, (BOPT núm.: 126, de 31 de maig de 2007).
Atès que transcorregut el termini d’exposició pública dels comptes i atès que durant aquest
termini i vuit dies més no s’han presentat reclamacions, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici de 2006, el resum
del qual es detalla a continuació,
AJUNTAMENT
1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 4.736.196,00
Modificacions de despeses: 880.567,40
Pressupost definitiu de despeses: 5.616.763,40
Despeses compromeses: 5.517.155,19
Obligacions reconegudes: 4.012.028,10
Despeses ordenades: 3.328.796,11
Pagaments realitzats: 3.328.796,11
Obligacions pendents de pagament: 683.231,99
1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 664.542,24
Baixes: 60.504,32
Pagaments realitzats: 484.879,50
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 19.158,42
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT: 802.390,41
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 4.736.196,00
Modificacions d’ingressos: 880.567,40
Pressupost definitiu d’ingressos: 5.616.763,40
Drets reconeguts: 5.235.157,61
Drets anul·lats: 2.691,96
Recaptació neta: 4.302.148,47
Drets pendents de cobrament: 930.317,18
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.742.548,87
Altes: 2.151,99
Recaptació: 869.295,15
Drets pendent de cobrament al final de l’exercici: 875.405,71
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT: 1.805.722,89
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
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Drets reconeguts nets (+): 5.232.465,65
Operacions corrents: 3.144.563,77
Altres operacions no financeres: 1.566.644,54
Passius financers: 521.257,34
Obligacions reconegudes netes (-): 4.012.028,10
Operacions corrents: 2.868.347,78
Altres operacions no financeres: 921.937,08
Actius financers: 103.005,00
Passius financers: 118.738,24
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 1.220.437,55
Desviacions positives de finançament (-): 277.461,56
Despeses finançades amb romanents de tresoreria (+): 110.475,91
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 1.053.451,90
4.- Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1 (+) Fons líquids: 904.531,76
2 (+) Drets pendent de cobrament: 1.865.436,45
(+) del Pressupost corrent: 930.317,18
(+) de Pressupostos tancats: 875.405,71
(+) d’operacions no pressupostàries: 87.764,93
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 28.051,37
3 (-) Obligacions pendents de pagament: 876.160,00
(+) del Pressupost corrent: 683.231,99
(+) de Pressupostos tancats: 119.158,42
(+) d’operacions no pressupostàries: 415.030,84
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 341.261,25
I Romanent de tresoreria total (1+2-3): 1.893,808,21
II Saldos de dubtós cobrament: 192.742,74
III Excés de finançament afectat: 277.461,56
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III): 1.423.603,91
ESCOLA-BRESSOL
1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 97.720,00
Modificacions de despeses:
19.600,00
Pressupost definitiu de despeses: 117.320,00
Despeses compromeses: 113.187,58
Obligacions reconegudes: 113.187,58
Despeses ordenades: 105.790,97
Pagaments realitzats: 105.790,97
Obligacions pendents de pagament: 7.396,61
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

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

12

AJUNTAMENT DE FLIX

1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 7.461,18
Pagaments realitzats: 7.461,18
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT: 7.396,61
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 97.720,00
Modificacions d’ingressos: 19.600,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 117.320,00
Drets reconeguts: 116.009,46
Drets anul·lats: 565,60
Recaptació neta: 102.205,25
Drets pendents de cobrament: 13.238,61
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 14.460,00
Altes: 4.364,48
Recaptació: 14.460,00
Drets pendent de cobrament al final de l’exercici: 4.364,48
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:
17.603,09
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+):115.443,86
Operacions corrents: 115.443,86
Obligacions reconegudes netes (-):113.187,58
Operacions corrents: 113.187,58
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 2.256,28
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 2.256,28
4.- Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1(+) Fons líquids: 4.960,59
2(+) Drets pendent de cobrament: 17.603,09
(+) del Pressupost corrent: 13.238,61
(+) de Pressupostos tancats: 4.364,48
3(-) Obligacions pendents de pagament: 10.409,78
(+) del Pressupost corrent: 7.396,61
(+) d’operacions no pressupostàries: 3.013,17
I Romanent de tresoreria total (1+2-3): 12.153,90
II Saldos de dubtós cobrament: --III Excés de finançament afectat: --IV Romanent de tresoreria per a despeses Generals (I-II-III): 12.153,90
ESCOLA DE MÚSICA
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
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1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 179.080,00
Modificacions de despeses:
33.480,00
Pressupost definitiu de despeses: 212.560,00
Despeses compromeses: 205.117,69
Obligacions reconegudes: 205.117,69
Despeses ordenades: 199.025,31
Pagaments realitzats: 199.025,31
Obligacions pendents de pagament:
6.092,38
1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 3.217,98
Pagaments realitzats: 3.217,98
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT: 6.092,38
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 179.080,00
Modificacions d’ingressos: 33.480,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 212.560,00
Drets reconeguts: 197.705,99
Drets anul·lats: 205,87
Recaptació neta: 175.790,23
Drets pendents de cobrament: 21.709,89
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 23.498,38
Recaptació: 23.498,38
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT: 21.709,89
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+):197.500,12
Operacions corrents: 197.500,12
Obligacions reconegudes netes (-): 205.117,69
Operacions corrents: 205.117,69
RESULTAT PRESSUPOSTARI: - 7.617,57
Despeses finançades amb romanents de tresoreria (+):5.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
- 2.617,57
4.- Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1(+) Fons líquids: 8.377,60
2 (+) Drets pendents de cobrament: 23.267,88
(+) del Pressupost corrent: 21.709,89
(+) d’operacions no pressupostàries: 1.557,99
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3 (-) Obligacions pendents de pagament : 22.944,73
(+) del Pressupost corrent: 6.092,38
(+) d’operacions no pressupostàries: 16.852,35
I Romanent de tresoreria total (1+2-3): 8.700,75
II Saldos de dubtós cobrament: --III Excés de finançament afectat : --IV Romanent de tresoreria per a despeses Generals (I-II-III): 8.700,75
ORGANISME AUTÒNOM DE COMUNICACIÓ LOCAL DE FLIX
1.- Respecte al pressupost de despeses:
1.1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 139.850,00
Modificacions de despeses:
23.050,00
Pressupost definitiu de despeses: 162.900,00
Despeses compromeses: 158.238,93
Obligacions reconegudes: 158.238,93
Despeses ordenades: 146.283,51
Pagaments realitzats: 146.283,51
Obligacions pendents de pagament:
11.955,42
1.2 Exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 9.896,47
Pagaments realitzats: 9.896,47
TOTAL CREDITORS PENDENTS PAGAMENT: 11.955,42
2.- Respecte al pressupost d’ingressos:
2.1 Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 139.850,00
Modificacions d’ingressos: 23.050,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 162.900,00
Drets reconeguts: 142.021,96
Drets anul·lats: 1.241,95
Recaptació neta: 134.803,42
Drets pendents de cobrament: 3.976,59
2.2 Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 16.804,04
Baixes: - 3.046,28
Recaptació: 13.644,16
Drets pendent de cobrament a final de l’exercici: 113,60
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT:
4.090,19
3.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+):138.780,01
Operacions corrents: 138.780,01
Obligacions reconegudes netes (-):158.238,93
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Operacions corrents: 154.092,22
Altres operacions no financeres: 4.146,71
RESULTAT PRESSUPOSTARI: -19.458,92
Despeses finançades amb romanents de tresoreria (+):22.477,76
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 3.018,84
4.- Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1 (+) Fons líquids: 12.335,35
2 (+) Drets pendents de cobrament: 7.404,22
(+) del Pressupost corrent: 3.976,59
(+) de Pressupostos tancats: 113,60
(+) d’operacions no pressupostàries: 3.314,03
3 (-) Obligacions pendents de pagament : 15.993,32
(+) del Pressupost corrent: 11.955,42
(+) d’operacions no pressupostàries: 4.037,90
I Romanent de tresoreria total (1+2-3): 3.746,25
II Saldos de dubtós cobrament: --III Excés de finançament afectat : --IV Romanent de tresoreria per a despeses Generals (I-II-III):3.746,25
EMPRESA: FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES SAM, SA.
El resultat al tancament de l’exercici és el següent:
ACTIU
Balanç de situació
B) IMMOBILITZAT
I Despeses establiment: 1.678,67
TOTAL IMMOBILITZAT: 1.678,67
D) ACTIU CIRCULANT
III. Deutors
4. Deutors varis: 84,00
6. Administracions públiques: 107,10
Total Deutors: 191,10
VI. Tresoreria: 98.899,98
TOTAL ACTIU CIRCULANT: 99.091,08
TOTAL ACTIU: 100.769,75
PASSIU
A) FONS PROPIS
I. Capital Subscrit: 100.000,00
TOTAL FONS PROPIS: 100.000,00
E) CREDITORS A CURT TERMINI
IV. Creditors comercials
2. Deutes per compres o Prest. Serv.: 685,75
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Total Creditors Comercials: 685,75
V. Altres deutes no comercials
3.- Altres deutes: 84,00
Total altres deutes no Comercials: 84,00
TOTAL CREDITORS A CURT PLAÇ: 769,75
TOTAL PASSIU: 100.769,75
Balanç de sumes i saldos
CÒDIG
COMPTE
1000000
Capital social
2000000
Despeses de constitució
4100000
Creditors diversos
4170000
Bestretes creditores
4720016
H.P. IVA suportat (16%)
4751001
H.P.Creditors Ret. ProfessiO.
5530001
Compt. Corrent Ajuntament Flix
5720000
Cixa Tarragona 0110315016
TOTAL BALANÇ
RESULTAT TOTAL DE L’EMPRESA

DEURE

HAVER
100.000,00

1.678,67
685,75
84,00
107,10
100,02
100.000,00
101.969,79

100,02
84,00
1.100,02
101.969,79

101.969,79

101.969,79

SALDO
-100.000,00
1.678,67
-685,75
84,00
107,10
-84,00
98.899,98
100.769,75
-100.769,75

Segon.- Rendir els comptes aprovats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
5.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE L’INFOCAT.
Atès que l’empresa T&associats consultors ha redactat el Pla d’Actuació Municipal de
l’INFOCAT, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal de l’INFOCAT.
SEGON.- Traslladar aquest acord, i un exemplar del Pla al Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
6.- DESAFECTACIÓ DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament és propietari d’una finca urbana, situada al carrer Sant Roc núm.:
de 451 m2 aproximadament.

,
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2.- L’esmentada finca urbana ha estat destinada a Escorxador Municipal, que ha estat
gestionat directament per l’Ajuntament e Flix.
3.- Aquest Ajuntament no considera necessari continuar gestionant directament el servei
d’escorxador municipal, per la qual cosa es planteja la desafectació del mateix.
4.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari general de la corporació.
Fonaments de Dret:
1.-L’article 79.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
(LRBRL), 201 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, (TRLMRLC), i 3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, (RPEL), estableixen que són béns de
domini públic els afectes, entre altres, als serveis públics. De conformitat amb l’establert en l’article 5
del RPEL: “s’entén que són afectes als serveis públics els béns que per la seva naturalesa o per les
disposicions particulars d’organització, s’adeqüin essencialment o exclusivament al fi particular del
servei, com ara escorxadors, mercats, hospitals, museus, escoles, cementiris i camps d’esports.”.
2.- L’article 26 de la LRBRL i 68 del TRLMRLC, estableixen els serveis mínims que els
ajuntaments han de prestar en funció del nombre d’habitants de que disposin, (tots els municipis, els
de més de 5.000 habitants , els de més de 20.000 habitants i els de més de 50.000 habitants). Els
escorxadors, que abans de la reforma de l’article 26 esmentat, produïda pel Reial Decret Legislatiu
7/1996, de 7 de juny , de mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat
econòmica, eren un servei mínim en els municipis de més de 20.000 habitants, han deixat de ser-ho
amb la reforma que s’esmenta, per la qual cosa aquest Ajuntament no està obligat a prestar el
servei d’escorxador municipal, i pot procedir a la seva alteració de la qualificació jurídica.
3.- L’article 81 de la LRBRL i 204 del TRLMRLC estableixen que l’alteració de la qualificació
jurídica dels béns dels ens locals requereix d’un expedient que acrediti la seva oportunitat i legalitat.
L’apartat 5è de l’article 204 del TRLMRLC, estableix que la competència per l’alteració de la
qualificació jurídica dels béns correspon al Ple de la Corporació. Si la desafectació, és d’un bé de
domini públic o comunal, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
4.- L’article 20.2 del RPEL estableix que abans de resoldre el Ple sobre la desafectació d’un
bé de domini públic, l’expedient s’ha de sotmetrà a informació pública, per un termini de 20 dies.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Desafectar la finca urbana situada al carrer Sant Roc, núm.: 73, de 451 m2 de
superfície i que ha estat destinada a Escorxador Municipal, que figura inscrita en el Registre de la
Propietat de Gandesa, al tom 272, llibre 17, foli 237.
SEGON.- Exposar al públic el present acord de desafectació per un termini de vint dies a
efectes que es puguin formular les al·legacions i observacions que s’estimin oportunes.
TERCER.- fer constar, que si durant el termini d’exposició pública, no es formulen ni
reclamacions ni al·legacions, aquesta aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor, amb el quòrum d’adopció d’acords a que fa referència l’article204
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,
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del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya

*****************************
7.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2008.
Antecedents:
1.- Com cada any, cal fixar els dos dies de festa local que la legislació disposa que són de
lliure elecció de cada municipi.
Fonaments de dret:
1.- L’Estatut dels treballadors, en l’article 37.2 estableix que de les 14 festes anuals
retribuïdes i no recuperables, dues seran locals.
2.- L’ordre TRE/197/2007, de 28 de maig de 2007, per la qual s’estableix el calendari oficial
de festes laborals per a l’any 2008, publicada en el DOGC núm. 4907 de 19/06/07, estableix en el
seu article 2 que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller de Treball, a proposta
dels respectius municipis.
3.- L’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol disposa que correspon al Ple de
l’Ajuntament proposar al conseller de Treball de la Generalitat les festes locals del municipi.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Proposar al conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya que les
següents dades siguin fixades com a festes locals de Flix per a 2008: Dies 18 de gener i 14 d’agost.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció Territorial del Departament de Treball de les
Terres de l’Ebre per a la seva aprovació.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DE L’ANY 2008
Abans de sotmetre a votació la proposta d’acord, el 3r Tinent d’Alcalde i Regidor de Festes, Sr.
Ramon Sabaté, vol fer constar en acta el seu agraïment pel treball realitzat per l’anterior Regidora de Festes,
Sra. Neus Guiu. A continuació passa a informa de les novetats del Programa de Festes, respecte al d’anys
anteriors. Destacant, per exemple, que el primer dia hi haurà una “mascletà“. Fa un resum del programa i del
pressupost dia per dia, i comenta la sorpresa que ha tingut pels costos que suposa l’activitat que es porta a
terme als Xofars, tant de despeses directes, (costos Dj’, etc.), com d’indirectes, (seguretat, etc.), comenta,
que per enguany s’ha establert una entrada per les esmentades activitats. Per acabar comenta que el
pregoner de les Festes serà el Sr. Andreu Carranza, i anuncia el nom dels finalistes i guanyador del concurs
de cartells, i el nom de les Pubilles.
Finalitzada la intervenció del Regidor, el Secretari procedeix a donar lectura de la proposta d’acord,
que diu:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,
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Atès el projecte de Programa de Festes Majors 2007 que ha formulat la Regidoria de Festes
i Tradicions, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar el Programa de les Festes Majors de Flix 2007.
SEGON.- Que es dongui la màxima difusió i publicitat al mateix.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
9.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’OBRES: “RECONSTRUCCIÓ PISTA
ESPORTIVA I ARRANJAMENT PATI DEL CEIP ENRIC GRAU FONTSERÉ” I “ADEQUACIÓ
ESPAIS INTERIORS EDIFICI MENJADOR DE L’IES DE FLIX”, COM A OBRES D’ESPECIAL
INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL ALS EFECTES PREVISTOS EN L’ARTICLE 103.2.a) 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.
Antecedents:
1.- Mitjançant Decret d’Alcaldia núm.: 107/2006, de 5 de juliol, es va concedir al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les següents llicències municipals d’obra:
Exp.
Llicència concedida
85/2006 Reconstrucció Pista esportiva i arranjament patí CEIP Enric Grau
90/2006 Adequació espais interiors edifici menjadors IES Flix
2.- L’esmentat Decret aprovava la següent liquidació tributària:
Exp.
Sol·licitant
ICIO
Taxa
85/2006 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
769,16
38,46
90/2006 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
724,63
36,23
3.- Amb data 11 d’abril de 2007, el Sr. Francesc Vidal i Pla, Director General de Recursos
del Sistema d’Educació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sol·licita
d’aquest Ajuntament la declaració de les esmentades obres, com a obres d’especial interès i utilitat
municipal, i que se li concedeixin les bonificacions tributàries corresponents.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 103.2.a) 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 estableix que es podrà concedir una
bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històriques,
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
2.- L’esmentat article estableix que la competència per aprovar l’esmentada declaració
correspon al Ple de la Corporació.
Atès que es considera que les millores que s’efectuen als centres educatius del municipi
han de tenir la consideració d’ obres d’especial interès i utilitat municipal.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,
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Atès que es considera que es dona el supòsit regulat en l’article 103.2.a) del RDL 2/2004,
de 5 de març, en el sentit de considerar la realització de les esmentades obres com a d’especial
interès municipal.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar la declaració com a obres d’especial interès municipal de les següents
actuacions: Reconstrucció Pista esportiva i arranjament patí CEIP Enric Grau i Adequació espais
interiors edifici menjadors IES Flix, per concorre circumstàncies socials que així ho justifiquen.
SEGON.- Acordar la bonificació establerta en l’article 103.2.a) 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,
corresponent al 95 % de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.
TERCER.- Deixar sense efecte les liquidacions tributàries aprovada per Decret d’Alcaldia
núm.: 105/2006, de 5 de juliol, i aprovar la que s’indica a continuació.
Exp.
Sol·licitant
ICIO
Taxa
85/2006 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
38,46
38,46
90/2006 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
36,23
36,23
QUART.- Traslladar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Contra el present acord, pel que fa a la declaració d’obra d’especial interès
municipal, que esgota la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent de la seva notificació.
Contra els acords d’aprovació de les liquidacions tributàries, que no posena fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
10- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONVENI SIGNAT ENTRE LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I LASOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS
D’ESPANYA.
Atès el Conveni signat entre ambdues entitats com a representants, l’una dels municipis i
altres ens locals i l’altre, com a gestora dels drets d’autor segons autorització del Ministeri de Cultura
per Ordre de data 01.06.88.
Atès que correspon a la SGAE l’exercici dels drets de reproducció, distribució i comunicació
pública de les composicions musicals (amb lletra o sense), les obres cinematogràfiques i altres
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,
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d’audiovisuals, les obres dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i, en
general, les obres teatrals, entre altres.
Atès que l’Ajuntament de Flix, a l’igual que la resta d’ens locals integrats a la Federació de
Municipis de Catalunya, promouen, organitzen i patrocinen diferents activitats culturals que es
nodreixen essencialment de les obres del repertori administrat per la SGAE.
Vist el contingut del Conveni, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni signat entre la Federació de Municipis de Catalunya i
la Societat General d’Autors i Editors d’Espanya que s’adjunta, junt amb els seus annexes, com a
part integrant d’aquest acord.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document d’adhesió al Conveni, així
com de la resta de documents i contractes que l’integren.
Tercer. Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Societat
General d’Autors i Editors d’Espanya.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
11.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE MERCAT MUNICIPAL DE
FLIX.
Abans de sotmetre a votació la proposta d’acord, el 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció
Econòmica, Sr. Oscar Bosch intervé per manifestar que, donat que aviat s’acabaran les obres de remodelació
del Mercat Municipal, s’ha considerat convenient adequar l’antic Reglament del servei, que era de l’any 1992,
a la nova realitat, per la qual cosa s’ha cregut convenient, procedir a redactar un nou Reglament, del qual
explica les novetats més destacades.
Finalitzada la intervenció del Regidor, el Secretari procedeix a donar lectura de la proposta d’acord,
que diu:

Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament presta el servei de Mercat Municipal.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 4 de maig de 1992 va aprovar
el Reglament per al Servei de Mercat d’Abastament de Flix.
3.- En l’actualitat, s’estan realitzant obres de millora en l’edifici Municipal, per la qual cosa es
creu convenient procedir a l’aprovació d’un nou Reglament del Servei.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, 179
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i 60i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, regulen el procediment a seguir per a l’aprovació de les
Ordenances i Reglaments Municipals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,
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Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, el Reglament del servei de Mercat Municipal de
Flix, que figura com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat Reglament, per un termini de trenta dies, a efectes
que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
REGLAMENT DEL SERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
El Mercat Municipal és un centre de proveïment establert per l’Ajuntament per a la venda al detall de
productes alimentaris i d’aquells altres quina tipologia no suposi incompatibilitats amb els primers.
Ho farà en règim de lliure competència, mitjançant la concurrència i multiplicitat de parades de
venda, per cobrir les necessitats de la població i es regirà pel present Reglament.
Article 2
1. El mercat estarà obert al públic, amb caràcter obligatori per a tots els concessionaris de parades
durant l’horari següent:
a. Els dimarts, dijous i dissabtes, de 7.30 a 14.00 hores. El divendres també obrirà el
mercat essent opcional l’obertura de les parades.
2. L’Ajuntament podrà modificar l’horari d’obertura i tancament sempre que es consideri convenient
als interessos públics, prèvia consulta a l’associació de concessionaris, la qual tindrà caràcter
no vinculant, o a petició de la mateixa. El canvi d’horari haurà de ser comunicat a aquella
associació amb deu dies d’anticipació i al públic en general amb una antelació suficient.
Article 3
L’Ajuntament, com a titular dominical del mercat, podrà intervenir en la seva activitat, a fi de garantir
el proveïment dels articles de consum de primera necessitat, la qualitat dels productes oferts, la
fidelitat en el despatx dels que s’expedeixen a pes o mesura, la normalitat dels preus i la lliure
competència. Podrà si ho considera convenient cedir la gestió a una empresa o organisme
municipal.
Capítol II
Règim de competències
Article 4
Serà competència de l’Alcaldia:
a) La direcció, inspecció i impuls del servei del mercat.
b) La proposta de sancions referents a faltes lleus, greus i molt greus.
Aquestes funcions podran ser delegades en el regidor designat a l’efecte qui, a més, rebrà i
traslladarà a l’encarregat tots els acords del Ple o de la Junta de Govern Local.
Article 5
És competència del Ple de la Corporació:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,
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a) L’aprovació, modificació o derogació d’aquest Reglament.
b) L’aprovació de la cessió de la gestió/explotació de la instal·lació.
c) El canvi, la supressió del mercat o la construcció d’un altre nou.
Article 6
És competència de la Junta de Govern Local:
a) La concessió de les parades fixes del mercat.
b) La imposició de les sancions derivades de faltes lleus, greus i molt greus.
c) La fixació i modificació dels horaris del mercat i els dies d’obertura, segons el que preveu
l’Article 3.3 d’aquest Reglament.
d) Resoldre les qüestions que li plantegi el regidor delegat del Servei o el propi Alcalde, donant
compte al Ple de l’Ajuntament si la seva importància així ho aconsellés.
Capítol III
De la junta de venedors
Article 7
1. La Junta de venedors és l’organisme representatiu de tots els venedors del Mercat, amb
funcions d’informació i suggeriments per a la bona marxa d’aquest. Canalitzarà les queixes de
compradors i venedors i, a aquest efecte, podran entrevistar-se amb l’encarregat del Mercat o
amb els representants de l’Ajuntament, sempre que ho estimin necessari.
2. La Junta col·laborarà amb l’Ajuntament a la millor solució dels problemes del Mercat i en el seu
bon funcionament.
3. Cas que la Junta no es constitueixi com es preveu a l’article 8 del present Reglament, la podrà
substituir l’assemblea dels concessionaris en aquells casos en què es demani des de
l’Ajuntament o des d’una majoria de concessionaris.
4. La Junta tindrà cura de la bona marxa dels departaments auxiliars com cambres o altres
magatzems i distribuirà les quotes pel seu manteniment, segons correspongui en funció de les
parades que utilitzin aquests serveis.
Article 8
1. La Junta de venedors estarà integrada per representants de la totalitat de venedors del Mercat
que determinin ells mateixos.
2. El funcionament intern de la Junta de venedors es determinarà en els Estatuts que aquesta
redacti i aprovi l’Ajuntament.
3. Les decisions i acords de la Junta no tindran caràcter vinculant per a l’Ajuntament.
4. L’existència d’aquesta Junta no exclou l’existència de grups o associacions legalment
constituïdes que agrupin diversos col·lectius de venedors.
Article 9
1. La Junta celebrarà les seves reunions al mateix Mercat o a les dependències municipals, en els
casos següents:
a) A convocatòria del President de la Junta.
b) A petició de la majoria dels seus membres.
c) A iniciativa de l’Alcalde o regidor delegat.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
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2. En qualsevol cas, caldrà fer arribar la convocatòria a la resta de membres de la Junta i
comunicar-ho a l’Ajuntament, quan aquest no en tingui la iniciativa, amb una antelació mínima
de quatre dies.La convocatòria esmentada, amb l’ordre del dia de la reunió, s’exposarà al tauler
d’edictes de l’Ajuntament i al mateix Mercat.
3. Tots els titulars de concessions tenen dret d’assistir a les sessions de la Junta, amb veu però
sense vot.
Capítol IV
De l’encarregat del mercat
Article 10
L’encarregat del Mercat serà aquella persona que determini l’Ajuntament. Representarà l’Ajuntament
en el recinte i tindrà les següents funcions:
a) Tenir cura de l’obertura i el tancament del Mercat.
b) Vetllar perquè l’activitat a l’interior del mercat es realitzi amb normalitat, en harmonia amb les
disposicions legals vigents i el present reglament.
c) Donar compte a l’autoritat municipal de qualsevol anomalia que observi i de les queixes,
propostes o denúncies que li formulin el públic i titulars de les parades, per tal que aquella les
resolgui.
d) Vetllar pel bon ordre, el control i la neteja del mercat i per l’adequació del seu ús a l’aprofitament
comú. En aquest sentit, controlarà la tasca del personal encarregat de la neteja del mercat.
e) Informar regularment l’autoritat municipal del funcionament del Mercat proposant, quan
s’escaigui, les mesures més adequades per a la seva millora.
f) Portar un registre dels permisos temporals i adjudicataris de parades, sempre en concordança
amb el plànol de la Plaça Mercat aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament i que obrarà en el seu
poder.
g) Notificar als titulars de les parades de venda les comunicacions i instruccions de l’Ajuntament
que els afectin directament.
h) Facilitar al veterinari encarregat de la inspecció sanitària el compliment de la seva missió.
i) Totes aquelles altres funcions que resultin d’aquest Reglament o li siguin encomanades pel
regidor.
Capítol V
De les parades de venda
Article 11
Les parades de venda on s’exerceix l’activitat de comerç dins el recinte del Mercat, són propietat de
l’Ajuntament de Flix, tenen el caràcter de béns de domini públic i són, per tant, inalienables,
inembargables i imprescriptibles.
Article 12
Les parades de venda es classifiquen en:
Fixes i provisionals.
1. Són parades fixes les destinades a la venda d’articles alimentaris de forma permanent, per
haver estat adjudicades per un temps determinat, d’acord amb les normes d’aquest Reglament.
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2. Són parades provisionals les que, estant lliures per no haver estat adjudicades de forma
permanent, s’utilitzen només els dijous o de manera esporàdica, previ abonament de les taxes
que corresponguin.
Article 13
1. Dins del Mercat hi haurà els departaments auxiliars, que podran ser cambres frigorífiques o
magatzems. Aquests tenen per objecte guardar articles alimentaris destinats a la venda a les
parades.
2. Aquests departaments són d’ús comú per a tots els venedors i no s’hi podran barrejar productes
de diferent origen.
3. El manteniment i conservació dels departaments auxiliars aniran a càrrec de la Junta de
venedors o, en cas d’absència d’aquesta, dels mateixos usuaris.
Article 14
El nombre, modalitat, emplaçament i dimensions de les parades estaran en harmonia amb la
superfície del recinte del Mercat i les necessitats de la població i queden reflexats en un plànol,
degudament aprovat, que s’integra en aquest Reglament gaudint, per tant, del mateix nivell
reglamentari.
Article 15
1. Totes les obres i instal·lacions que es practiquin a les parades hauran de ser degudament
autoritzades per l’Ajuntament previ informe del Servei Tècnic municipal.
2. Quan es tracti de simples operacions de manteniment o millora que no requereixin obres,
només serà necessari el vist-i-plau de la Regidoria delegada del servei.
Article 16
Les obres de construcció i d’adaptació de les parades als models fixats per l’Ajuntament, així com
qualsevol mena d’instal·lació que hi calgui realitzar i les despeses de conservació de les unitats de
venda i instal·lacions, seran responsabilitat i aniran a càrrec dels titulars de les concessions.
En cas de no fer-ho, l’Ajuntament podrà executar subsidiàriament el treball i repercutir el seu cost
als titulars.
Article 17
Totes les obres i instal·lacions que es realitzin a les parades, i restin unides de forma permanent al
terra, parets i altres elements de l’immoble del Mercat municipal, s’integraran en el domini públic
municipal. S’enten que aquestes obres i instal·lacions estan unides de manera permanent quan no
es poden separar de terra , de les parets o d’elements sense malmetre´ls o deteriorar-los.
Capítol VI
De l’adjudicació de les parades
Article 18
1. La utilització de les parades del mercat, en implicar un ús de caràcter privatiu, està subjecta a
concessió administrativa
2. La concessió dóna dret al titular a ocupar, de manera privativa i amb caràcter exclusiu, una de
les parades del mercat per un termini màxim de trenta anys, amb la finalitat i l’obligació de
destinar-la a la venda al detall dels articles pels quals estigui classificada dins la relació de
vendes autoritzades.
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3. Correspondrà a l’Ajuntament el fixar una fiança a fer efectiva a l’inici de la concessió.
Article 19
Les parades s’adjudicaran per concurs públic, en la forma prevista en els articles 59 i ss. del Reial
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per la qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
L’Ajuntament acordarà la convocatòria i fixarà les clàusules tècniques i jurídiques que regiran la
licitació. Els licitadors hauran de complir les condicions exigides en el plec a més de les que
s’estableixen en aquest Reglament.
Article 20
1. Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut els drets d’explotació de qualsevol espai
de venda, estaran subjectes en tot moment al que es disposa en aquest Reglament i en les
ordenances fiscals.
2. En tot cas, serà condició indispensable per desenvolupar l’activitat, l’autorització municipal
prèvia. No obstant l’Ajuntament podrà autoritzar l’ús temporal de les parades pendents de
concessió quan motius d’interès general així ho aconsellin, fixant les condicions concretes de
cada cas.
Article 21
Els concessionaris estan obligats a regentar personalment la respectiva parada per la qual cosa no
podran cedir-la ni subarrendar-la totalment o parcialment.
Article 22
1. Podran ser titulars de la concessió les persones naturals o jurídiques amb capacitat d’obrar, que
pugin contractar amb l’Administració de conformitat amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
2. No podran ser titulars les persones compreses en algun dels casos d’incapacitat que assenyala
la normativa vigent.
3. Només en els casos de traspàs per defunció podran els menors d’edat o majors incapacitats
succeir al titular en la parada, representats per qui legalment hi estigui autoritzat.
Article 23
1. Es declararà vacant una parada quan aquesta resti tancada o no s’ocupi per un període de
cinquanta dies naturals, llevat que prèviament el titular n’hagués obtingut l’autorització municipal
corresponent, per causes que s’hagin considerat admissibles.
2. En el sentit expressat en el paràgraf anterior no interromprà el termini establert el fet d’obrir la
parada durant alguns dies de forma intermitent amb la finalitat de simular una venda i s’entendra
que existeix tal simulació quan la quantitat o classe d’articles posats a la venda no
corresponguin a allò que pugui considerar-se activitat normal de la parada o zona de venda.
Capítol VI
Dels traspassos i l’extinció de la concessió
Article 24
Els drets que corresponguin als concessionaris de les parades no podran ser traspassats per actes
inter vivos.
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Article 25
1. En cas de mort del titular de la concessió, la parada es transmetrà a favor de qui resulti ser-ne
l’hereu o legatari.
2. En cas d’haver-se transmès mortis causa proindivís a dues o més persones, aquestes, en el
termini de tres mesos a comptar des de la mort del causant, hauran de determinar i comunicar a
l’Ajuntament qui, d’entre elles, serà successora en la titularitat. De no fer-ho en aquest termini, la
concessió es declararà caducada.
3. Durant aquest termini, una d’aquestes persones es farà càrrec de la parada de forma temporal,
en les mateixes condicions i drets que el causant, fins que no estiguin en disposició de fer valer
els drets esmentats.
Article 26
1. Si no hi ha disposició testamentària, la parada es transmetrà a favor del parent més proper,
seguint l’ordre establert per a la successió ab intestato en el Codi de successions de Catalunya.
Dins del mateix grau de parentiu, es donarà preferència a qui justifiqui la seva col·laboració amb
el causant, durant els tres anys anteriors a la mort d’aquest i, en cas de no ser-hi, al de més
edat.
2. En cas de no existir cap dels parents indicats, la parada es declararà vacant.
Article 27
Les concessions s’extingiran pels motius següents:
a) Renúncia expressa i escrita del titular.
b) Mort del titular, llevat del que disposen els articles 26 i 27 d’aquest Reglament.
c) Dissolució de la societat titular o declaració de fallida.
d) Per haver transcorregut el termini de la concessió assenyalat en l’adjudicació.
e) Per resolució d’expedient sancionador, en cas de falta molt greu, conforme al que es
disposa en aquest Reglament.
f) Per causes sobrevingudes d’interès públic.
Capítol VII
Dels drets i obligacions dels venedors
Article 28
1. Correspon als titulars de les parades el dret a utilitzar els béns de domini públic necessaris per
dur a terme les seves activitats en la forma establerta.
2. L’Ajuntament en garantirà la necessària protecció per tal que els titulars de les parades
exerceixin degudament la seva activitat.
3. L’Ajuntament no serà responsable dels perjudicis, deteriorament o sostracció de les
mercaderies. Tampoc no assumirà la responsabilitat de custòdia, tot i que tindrà en compte la
vigilància del mercat.
4. En cap cas l’Ajuntament tindrà responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, males
condicions dels aliments, etc.
Article 29
Els concessionaris no podran alterar l’objecte per al qual s’ha concedit la concessió, sense prèvia
autorització municipal.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
El Secretari General,

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

28

AJUNTAMENT DE FLIX

Article 30
Els titulars de les parades també tindran les obligacions següents:
a) Mantenir la parada oberta al públic ininterrompudament durant l’horari assenyalat per a la
venda.
b) Conservar la parada i les instal·lacions en bon estat, tenint cura que estiguin netes, lliures de
residus i en perfectes condicions higièniques i sanitàries.
c) Abans de tancar la parada caldrà dipositar els residus al contenidor corresponent d’orgànica o
rebuig sempre tancat en bosses.
d) Satisfer les taxes i altres pagaments que corresponguin (aigua, llum, telèfon, etc.).
e) Tenir a la vista del públic totes les existències dels articles que es venguin, sense que es pugui
ocultar, seleccionar o decantar part de les mateixes, llevat en el cas que per la seva quantitat i
forma de disposició no puguin ser col·locades totes a la vista.
f) Mostrar tots els articles de venda a la inspecció veterinària, que podrà procedir a la presa de
mostres necessàries per a la seva anàlisi o al seu decomís o inutilització, en cas de ser
declarats nocius per a la salut pública.
g) Utilitzar instruments de pesar i mesurar ajustats als models autoritzats, podent l’Ajuntament,
mitjançant el personal al seu càrrec, verificar l’exactitud d’aquests instruments.
h) Vestir polidament i amb la indumentària apropiada.
i) Els possibles assalariats que tingui contractats el titular de la parada hauran d’observar
igualment les obligacions esmentades a l’apartat anterior.
j) Mostrar el preu de venda de tots els productes exposats.
Article 31
Quedarà prohibit:
1. La venda per una persona afectada per alguna malaltia contagiosa o portadora de gèrmens.
2. Servir o embolicar els articles alimentaris amb papers o embolcalls no aptes des del punt de
vista higiènico-sanitari.
3. Sacrificar animals o netejar-ne les despulles a l’interior del mercat, per a la seva venda
posterior.
4. L’estacionament de carretons de transport de mercaderies, així com l’abocament de deixalles
fora de l’horari establert a aquest efecte per l’Ajuntament.
5. Acumular a les parades o passadissos d’ús comú, caixes, sacs, envasos o similars.
6. La venda ambulant no autoritzada de tota classe d’articles dins del Mercat, així com tota classe
de rifes i mendicitat.
7. Realitzar obres i introduir modificacions de qualsevol tipus a les parades i dependències del
Mercat sense la corresponent autorització. Quedaran de propietat de l’Ajuntament les que es
realitzin.
8. Fer propaganda o publicitat abusiva en perjudici dels altres venedors i utilitzar altaveus o altres
mitjans acústics.
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Article 32
1. Les reclamacions fetes pels usuaris sobre la quantitat o qualitat dels gèneres venuts seran
ateses per l’encarregat del Mercat. Si aquestes poguessin implicar obertura d’expedient
sancionador, se’n donarà trasllat a l’Autoritat municipal.
2. A fi d’evitar qualsevol frau, alteració, adulteració, abús, negligència o engany que perjudiqui el
consumidor o posi en risc els drets d’aquest, serà d’aplicació el que disposa la Llei 1/90 sobre
Disciplina del Mercat i Defensa dels consumidors i usuaris i la Llei 3/93, de 5 de març, de
l’Estatut del Consumidor.
Capítol VIII
Del control sanitari
Article 33
1. Els Serveis Veterinaris Municipals tindran al seu càrrec el control sanitari de les instal·lacions i
dependències del mercat municipal així com dels articles alimentaris que estiguin a la venda.
2. Amb aquest fi, tindran encomanades les funcions següents:
a. Examen i comprovació de l’estat dels articles alimentaris posats a la venda, realitzant la
presa de mostres en aquells casos que s’estimi oportú, remetent-les al laboratori oficial.
b. Comprovació de les condicions higiènico-sanitàries de les parades i instal·lacions del
Mercat.
c. Ordenar el decomís dels gèneres que no estiguin en les degudes condicions de
consum. Aquest decomís es durà a terme en algun escorxador de poblacions veïnes o
en altres dependències cedides circumstancialment i adequades a aquest efecte.
d. Aixecar actes com a conseqüència de les inspeccions realitzades i trametre a
l’Ajuntament els informes facultatius sobre el resultat de les inspeccions i les anàlisis
efectuades.
e. Proposar a l’Ajuntament l’obertura dels expedients sancionadors corresponents.
f. Atendre les reclamacions presentades pels compradors referents a la sanitat dels
articles, dictaminant sobre la procedència o no de les reclamacions i extenent el
corresponent informe que acreditarà al comprador el seu dret a ésser indemnitzat.
g. Tenir cura especial de comprovar la deguda documentació i estat de les carns fresques,
les congelades i les refrigerades, dels peixos i mariscs i en prohibirà la neteja i la venda
en recipients de fusta que no siguin de primera utilització.
h. Tenir cura que els mostradors frigorífics estiguin sempre en perfecte estat d’higiene i
tindrà cura que durant les hores de venda no es realitzin tasques de neteja o aquells
actes que poguessin alterar la sanitat del Mercat.
Article 34
La inspecció sanitària la durà a terme el veterinari inspector, qui actuarà de forma permanent i per
pròpia iniciativa, o bé quan així ho demani l’Ajuntament o els venedors.
Article 35
El veterinari inspector portarà un llibre registre on farà constar les mercaderies inspeccionades, els
decomissos efectuats i totes aquelles incidències que es produeixen en la seva tasca.
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Article 36
Els venedors no podran oposar-se a la inspecció ni al decomís de les mercaderies sense causa
justificada.
Capítol IX
De les infraccions i el règim sancionador
Article 37
1. Els titulars de les concessions són els responsables de l’activitat desenvolupada a les parades
que tenen adjudicades, en tot allò previst en aquest Reglament i en la normativa que els sigui
d’aplicació.
2. Els titulars seran responsables del personal assalariat que tinguin a les seves parades i dels
danys i desperfectes que ells mateixos, el personal assalariat i tercers vinculats a la seva
activitat, puguin causar a l’edifici o instal·lacions en general.
3. En cap cas l’Ajuntament serà responsable últim o subsidiari dels perjudicis produïts per les
faltes comeses pels concessionaris.
Article 38
S’estimaran faltes lleus:
a) El compliment defectuós de l’horari de venda al públic.
b) La falta de neteja de les parades i instal·lacions i la falta de polidesa en els venedors.
c) El tancament de les parades d’un a cinc dies, no autoritzat per l’Ajuntament.
d) El tancament de les parades, amb causa justificada, però sense comunicar-ho a l’encarregat ni
a l’Ajuntament.
e) La inobservança de les instruccions provinents de l’Ajuntament.
f) Qualsevol infracció d’aquest Reglament no qualificada com a falta greu o molt greu, en virtut
dels articles següents.
Article 39
Seran considerades faltes greus:
a) La reiteració de tres faltes lleus en un any.
b) La repetició d’una falta lleu de la mateixa naturalesa dintre d’un any.
c) La manca de pagament, per part del concessionari, dels drets i les taxes municipals que li
corresponguin.
d) El tancament de la parada sense autorització per un termini de més de cinc dies.
e) L’incompliment de les obligacions sanitàries.
f) El fet de no efectuar les operacions de pes o medició de cara al públic.
g) La coexistència i barreja prohibida d’articles en una parada.
h) Tirar escombraries i/o aigua a terra o llençar les deixalles o escombraries en un altre lloc que no
sigui el fixat per aquest fi per l’encarregat del Mercat.
i) El desacatament ostensible de les disposicions dictades per l’autoritat municipal.
j) Altres casos que, sense estar inclosos en la relació anterior, l’Ajuntament consideri greus.
Article 40
Seran faltes molt greus:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La reiteració de faltes greus de qualsevol naturalesa en el transcurs d’un any.
El subarrendament, traspàs o cessió de la parada.
L’abandonament injustificat de la parada durant un mes.
El frau en la quantitat o qualitat dels gèneres venuts.
El reiterat incompliment de la normativa sanitària.
La realització d’obres i instal·lacions sense l’autorització municipal.
Causar perjudicis o deteriorar béns o instal·lacions tant públiques com privades en el recinte del
Mercat.
Article 41
S’aplicaran a les faltes lleus les sancions següents:
a) Advertiment.
b) Multa entre 2 i 6 vegades l’import del lloguer de la parada mensual.
Seran d’aplicació a les faltes greus aquestes sancions:
a) Multa entre 7 i 20 vegades l’import del lloguer de la parada mensual.
b) Suspensió temporal de la concessió de 5 a 20 dies hàbils.
Les faltes molt greus seran sancionades amb:
a) Multa entre 21 i 60 vegades l’import del lloguer de la parada mensual.
b) Suspensió temporal de la concessió de 20 dies a 6 mesos.
c) Revocació de la concessió sense dret a cap indemnització.
Article 42
1. Les faltes lleus seran sancionades prèvia audiència del presumpte infractor.
2. La imposició de sancions per falta greu i molt greu requerirà la tramitació d’expedient d’acord
amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de les disposicions que la
desenvolupen.
Article 43
1. Independentment de la tipificació d’infraccions establerta pels articles precedents, l’Ajuntament
podrà sancionar aquelles faltes tipificades en lleis sectorials que siguin d’aplicació i amb les
sancions que aquestes estableixin.
2. En cap cas les sancions imposades per l’aplicació d’aquest Reglament eximiran de les altres
responsabilitats civils, laborals, fiscals o penals en què s’hagi incorregut en cometre la infracció.
Capítol X
Dels recursos i reclamacions
Article 44
1. Contra les instruccions del personal encarregat del mercat i en general contra qualsevol ordre o
situació de fet que no tingui la qualificació d’acte administratiu, es podrà reclamar davant
l’Alcalde o regidor delegat del servei.
2. Contra els actes definitius dels òrgans decisoris es podrà interposar els recursos administratius
o jurisdiccionals previstos en les disposicions vigents.
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Disposicions addicionals
Primera. - L’Ajuntament podrà variar les quanties mínimes i màximes de les sancions que preveu
l’article 42, per raons d’interès públic.
Segona. - Així mateix, podrà variar-se la divisió per tipologia de parades que es preveu a l’annex,
per noves necessitats que puguin sorgir o per motiu d’interès públic, i se’n podran treure o afegir
segons convingui, sense perjudici dels drets adquirits.
Tercera. - Les taxes a abonar seran les que preveuen les Ordenances Fiscals vigents cada any.
Disposicions transitòries
Primera. - En entrar en vigor el present Reglament, es respectaran els drets adquirits pels actuals
paradistes, pel que fa a qualsevol tipus d’autorització que hagin rebut de l’Ajuntament, encara que
es tracti d’autoritzacions temporals i a precari, fins que l’Ajuntament convoqui el corresponent
procediment per a la concessió de les parades d’acord amb les estipulacions contemplades en el
present Reglament.
Segona. - Les parades que, a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, estiguin tancades sense
causa justificada, tindran un termini d’un mes per procedir a la seva obertura i comunicar-la
expressament a l’Ajuntament. En el supòsit que, transcorregut aquest període, no s’hagin acomplert
aquests requisits, serà plenament d’aplicació allò que, respecte al tancament injustificat de parades,
s’estableix en els Article 42 i següents d’aquest Reglament.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament per al Servei de Mercat d’Abastaments de Flix, aprovat pel Ple
Municipal en sessió de 4 de maig de 1992.
Disposició final
Aquest Reglament, que consta de 44 articles, tres disposicions addicionals, dues disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor a l’endemà de la
publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
12.- 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 President, de conformitat amb l’establert en els articles 103.3 del
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, proposa l’ampliació de l’ordre
del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
- Acord de delegació de competències en la Diputació de Tarragona.
El Ple, aprova per UNANIMITAT dels membres presents, 10 vots a favor, i, per tant,
amb el quòrum d’adopció d’acords a què fan referència els articles esmentats anteriorment,
l’apreciació de la urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia preestablert.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
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*****************************
12.1.- ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL),
en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de
novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les administracions públiques
prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin
sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència
disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants
ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, la gran importància que
un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest
municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació.
El Ple de l’Ajuntament de Flix va adoptar en data 4 de març de 1992 l’acord de delegació de
la gestió de la recaptació dels impostos, taxes i preus públics a la Diputació de Tarragona.
Anteriorment, per acord de data 10 de juliol de 1991, es va delegar la gestió tributària de
l’Impost de Béns Immobles amb efectes 1 de gener de 1992.
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament del 22 de desembre de 1993 va acordar delegar la gestió
tributària de l’Impost d’Activitats Econòmiques, (en endavant IAE), amb efectes primer de gener de
1994. D’acord amb Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de data 19 de desembre de 1995, la
Diputació de Tarragona va assumir la inspecció de l’IAE. Finalment d’acord amb l’Ordre de 21 de
desembre de 1999 la Diputació de Tarragona va assumir la gestió censal de l’IAE. Posteriorment,
d’acord amb la disposició transitòria 17 del TRLRHL, la Diputació de Tarragona ha assumit la gestió
censal de les quotes municipals de l’IAE per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda a l’Ordre
de data 24 de juny de 2003.
Posteriorment, per acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 1998, es va delegar
la recaptació en període voluntari i en període executiu de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana i de la recaptació en període executiu de les multes de trànsit.
Es considera necessari adoptar un acord que concreti l’estat actual de la delegació de la
gestió i la recaptació d’ingressos de dret públic que l’Ajuntament té amb la Diputació de Tarragona i
que aquesta realitza mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de Gestió
d’Ingressos. Aquest acord comportarà la signatura d’un nou conveni que reculli totes i cadascuna de
les delegacions realitzades, com ara, els serveis que BASE-Gestió d’Ingressos presta actualment i
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
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que comporten actuacions en matèria de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació d’ingressos de
dret públic, així com assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació,
dels ingressos, relacionats a l’annex 2, que s’incorpora al present acord amb les funcions que en ell
es detallen, la titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de
Tarragona, que les podrà dur a terme a través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte
determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del
TRLRHL.
Segon.- Concretar, a més del contingut de les delegacions que l’Ajuntament de Flix ha
realitzat a la Diputació de Tarragona, des de 1992 fins al present, i que regularitzant, per tant, l’estat
actual de les delegacions, s’incorporen a l’annex 2 del present acord, que la gestió tributària de
l’Impost de Béns Immobles s’estén, en règim de delegació de funcions i de prestació de serveis, als
àmbits previstos en el conveni signat entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda ( Direcció General del
Cadastre ) i la Diputació de Tarragona, en data 7 d’abril de 1998, i que la Diputació de Tarragona
realitza la gestió censal de l’Impost d’Activitats Econòmiques per delegació del Ministeri d’Economia
i Hisenda a l’Ordre de 24 de juny de 2003 (BOE número 155 de 30 de juny).
Tercer.- Aprovar i incorporar al present acord, com annex 1, la proforma del conveni de
delegació, a signar entre l’Ajuntament i la Diputació, al qual s’adjuntarà, com annex seu, les
delegacions vigents en cada moment resultants dels acords plenaris de delegacions que es puguin
adoptar en un futur. Per tant, en el conveni de delegació a signar s’adjuntarà, com annex seu,
l’annex 2 del present acord.
Quart.- La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2011, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre anys,
llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació,
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.
Cinquè.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 11 de prestació de serveis encomanats a
BASE - Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona.
Sisè- Per la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona
s’atendrà a la normativa general aplicable, així com, a la normativa interna dictada per aquesta, en
virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per la gestió dels serveis atribuïts.
Setè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona perquè procedeixi a
l’acceptació de la delegació conferida.
Vuitè.- Acceptada la delegació per part de la Diputació de Tarragona, publicar el present
acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
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Novè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Flix per la formalització d’aquells
documents que siguin necessaris per l’execució o desenvolupament del present acord.
ANNEX I
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tarragona, __ de __________ de 2007.
Es reuneixen d'una part:
L’Il.lm. Sr. JOSEP POBLET TOUS, president de la Diputació de Tarragona i assistit per la secretaria
general de la Corporació, Sra. PILAR SANCHEZ PEÑA
i, de l'altra,
L'Il.lm. Sr.________________________, alcalde de l'Ajuntament de _______________ _____, en
nom i representació d'aquesta Corporació i assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr.
______________________
MANIFESTEN:
I.- L'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per
delegació.
De conformitat amb allò que estableix l'article 106.3 de la LRBRL i l’article 7 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), la Diputació de Tarragona podrà realitzar, per delegació de les entitats locals
integrades en el seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
restants ingressos de dret públic.
Que l'article 8 del TRLRHL, estableix que les administracions tributàries de l'Estat col.laboraran en
tots els ordres en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació i preveu mecanismes de col·laboració
entre elles.
II.- Que l'Ajuntament de ____________________ està interessat que la Diputació de Tarragona
realitzi per delegació les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, en els termes i l'abast
del present conveni, dels tributs i altres ingressos de dret públic de titularitat municipal que es
detallen a l’annex addicionat al present document.. Amb aquesta finalitat i a l'empara del que
preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, (en endavant LRJAP-PAC) i article
7.1 del TRLRHL, el Ple de la Corporació municipal en sessió del dia _________ adoptà acord de
delegació a favor de la Diputació de Tarragona i aprovació de la proforma del present conveni.
III.- Que la Diputació de Tarragona, per acord plenari de ___________ acceptà la delegació de
l'Ajuntament de ____________________.
IV.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present conveni de delegació,
segons el que preveuen els article 4 de la LRJAP-PAC i articles 7 i 8 del TRLRHL.
PACTES
OBJECTE
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
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PRIMER.- Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la Diputació de
Tarragona, de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic de
l'Ajuntament de ____________________, amb l’abast establert als acords plenaris de les
respectives corporacions de les delegacions que es relacionen a l’annex 1. La Diputació de
Tarragona podrà exercir aquestes funcions mitjançant l’organisme autònom BASE-Gestió
d’Ingressos, ens instrumental que es constitueix per aquesta finalitat. Per tant, totes les referències
que es faran en aquest conveni a BASE-Gestió d’Ingressos s’entendran fetes a l’ens instrumental
constituït per la Diputació de Tarragona que el pugui substituir en un futur.
INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
SEGON.- La Diputació de Tarragona percebrà, com a compensació econòmica, per les despeses
que hagi d'atendre, per la prestació integral dels serveis de gestió, inspecció, liquidació i recaptació,
així com l’assistència tècnica i jurídica, les quantitats que resultin de l’aplicació de l’ordenança fiscal
número 11 de la Diputació de Tarragona que regula la taxa per la prestació de serveis encomanats
a BASE-Gestió d’Ingressos i que són les següents:
1.- Respecte de la recaptació en període voluntari, el percentatge establert a l’article 5è, apartat 1 de
l’Ordenança fiscal número 11, en funció dels trams de càrrec delegats en voluntària segons la taula
vigent, aplicat sobre els ingressos en voluntària i interessos de demora recaptats a favor de
l’Ajuntament. El percentatge anterior es modificarà automàticament, en funció de l’import del càrrec
líquid en voluntària total a gestionar, adequant-se als trams corresponents actualitzats en el mateix
exercici.
2.- Respecte de la recaptació en període executiu, el 100% del recàrrec de constrenyiment i el
mateix percentatge de l’apartat anterior dels interessos de demora cobrats.
3.- Quan a la recaptació dels deutes transcorregut el període voluntari, als quals no els hi sigui
exigible el recàrrec de constrenyiment, generarà un premi de cobrament igual al de la voluntària.
4.- Per la resta de serveis específics i puntuals l’article 5è de l’ordenança detalla les quotes a
satisfer per cada supòsit en particular.
APLICACIONS COMPTABLES
TERCER.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada tipus d’ingrés
es farà mensualment.
RENDICIÓ DE COMPTES
QUART.- La Diputació de Tarragona rendirà comptes de la gestió recaptadora, d'acord amb el que
preveu la normativa interna de BASE-Gestió d’Ingressos, almenys una vegada a l'any.
COBRAMENT DE REBUTS
CINQUÈ.- Els imports dels rebuts posats al cobrament seran considerats íntegres, no podent
acceptar el desglossament del pagament per conceptes.
BESTRETES, LIQUIDACIONS I TRANSFERÈNCIES
SISÈ.- La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, facilitarà bestretes
mensuals a compte dels ingressos de cobrament periòdic, dels conceptes inclosos en el compte de
voluntària no liquidable, atenent als ingressos nets efectuats durant l’exercici anterior. Si es delega
un nou càrrec sotmès a bestreta, es realitzarà una previsió d’ingrés d’aquest concepte i a petició de
l’Ajuntament, es regularitzarà la bestreta amb caràcter retroactiu al gener de l’exercici corrent.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
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La liquidació de les diferències entre els imports realment recaptats i les bestretes mensuals
lliurades, es farà dos mesos després de la finalització del període voluntari de pagament de cada
concepte.
Els cobraments corresponents a ingressos directes i conceptes inclosos en voluntària liquidable, en
període voluntari i els ingressos en període executiu es transferiran a l'Ajuntament durant el mes
següent al seu cobrament.
La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, podrà, prèvia sol·licitud de
l’Ajuntament, transferir, en concepte de bestreta, el 50% de l’import de càrrecs de contribucions
especials. Aquesta bestreta requerirà informe previ del l’Assessoria Jurídica de BASE-Gestió
d’Ingressos.
L’Ajuntament de ____________________ podrà sol.licitar una bestreta extraordinària, subjecta a
interessos, que es calcularà sobre l’ingrés líquid mig dels dos últims exercicis, descomptant la
bestreta ordinària. El tipus d’interès aplicable a l’esmentada bestreta extraordinària és el promig de
les operacions de Tresoreria que manté BASE-Gestió d’Ingressos en l’exercici corrent.
El sistema de reintegrament dels imports transferits en concepte de bestreta extraordinària es
realitza per compensació dels ingressos de voluntària liquidable, executiva, interessos de demora i
de les diferencies a liquidar dels ingressos de cobrament periòdic en les dates que corresponguin. Si
l’import bestret per aquest concepte supera el límit, s’efectuarà la compensació sobre la bestreta
ordinària.
TRAMESA D'INFORMACIÓ
SETÈ.- Les liquidacions tributàries i altres ingressos de dret públic que s'hagin de posar al
cobrament, s'enviaran generalment en suport magnètic i sempre d'acord a les normes contingudes
al Quadern d'Especificacions per a l'Intercanvi d'Informació de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, ostentarà la facultat de retornar a
l’Ajuntament aquells documents cobratoris que no continguin la informació tributària bàsica
necessària pel seu cobrament.
Les sol·licituds, reclamacions i recursos en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos de dret públic delegats, podran presentar-se en els registres de la Diputació de
Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos o al propi Ajuntament, en els dies i hores que aquestes
administracions tinguin fixats a l’efecte, de conformitat amb allò que preveu l’article 38 de la LRJAPPAC.
BASE-Gestió d’Ingressos es compromet a tractar les dades personals per compte de l’Ajuntament
de ____________________ incorporant les mesures de protecció que en cada moment la legislació
estableixi. De la mateixa manera l’ús d’aquestes dades queda restringit a l’àmbit d’aplicació del
present conveni, quedant expressament no autoritzat cap altre ús no especificat.
ALTRES FORMULES DE COL·LABORACIÓ
VUITÈ.- La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d'Ingressos, i l'Ajuntament de
___________________ podran arbitrar fórmules de col·laboració que es tradueixen en actuacions
de cooperació tècnica, administrativa i jurídica en matèria de gestió tributària, en sentit ampli, amb la
finalitat de millorar l'eficàcia dels serveis i de la recaptació municipals.
EXERCICI DE LES FACULTATS I OBLIGACIONS
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2007
Flix, 25 de setembre de 2007.
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DE LA DIPUTACIÓ COM A ENS RECAPTADOR
NOVÈ.- La Diputació de Tarragona tindrà, genèricament, les facultats i obligacions que corresponen,
d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió tributària i que regula les facultats de gestió,
pròpiament dita, liquidació, inspecció i la recaptació, en voluntària i executiva a l'ens titular de les
facultats delegades.
DESÈ.- La realització de l'objecte d'aquest Conveni no comporta el lliurament per part de
l'Ajuntament de la infrastructura i organització per la prestació del servei, sinó que serà la Diputació
de Tarragona o l'Ens instrumental establert, qui aportarà els elements personals i patrimonials
necessaris per la realització del mateix.
A efectes d’adscripció territorial al sistema d’organització de BASE-Gestió d’Ingressos, s’assigna
l’Ajuntament de Flix a l’oficina de MORA D’EBRE.
ONZÈ.- Les despeses de representació i defensa en els recursos contenciosos administratius
interposats contra actes administratius derivats de la gestió dels ingressos delegats són a càrrec de
la Diputació. No obstant en els casos en què la Diputació de Tarragona sigui condemnada a pagar
costes judicials, si la il·legalitat deriva amb tota claredat d’un acte administratiu realitzat per
l’Ajuntament, es repercutirà les costes judicials a aquest.
DOTZÈ.- En el supòsits d’estimació d’un recurs contenciós administratiu, el reintegrament de les
despeses ocasionades per les garanties dipositades per la suspensió de l’acte, es realitzarà en
funció de la fase en que s’ha produït la no conformitat en dret del mateix, i en tot cas en els termes
de l’abast de la delegació realitzada.
CAUSES D'EXTINCIÓ
TRETZÈ.- Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
1.- La no pròrroga, amb l’antelació fixada al punt catorzè.
2.- L'acord mutu entre l'Ajuntament de ____________________ i la Diputació de Tarragona.
3.- L'incompliment de les seves clàusules.
4.- Qualsevol altres determinades en la legislació vigent.
VIGÈNCIA
CATORZÈ.- Aquest Conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins el dia 31 de desembre de
l'any 2011.
El present Conveni s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius de quatre anys, si cap
de les dues parts no comunica la seva decisió de no prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres
mesos.
ANNEX 2
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX FAVOR
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de Dret Públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
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a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en
els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica
de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels tributs locals.
APARTAT 2
Delegació de la gestió de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en els
tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica de
liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La recaptació de les altes en l’impost, practicades per autoliquidació.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu, i la inspecció, si s’escau, dels
ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
- TAXES I PREUS PÚBLICS (subministrament d’aigua, clavegueram, escombraries i guals)
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
e) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
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f) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment
g) La liquidació d’interessos de demora.
h) La inspecció i comprovació.
i) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ
- MULTES I SANCIONS.
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constreyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels
membres presents, 10 vots a favor.

*****************************
12.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
a) Constitució de les comissions de coordinació de les àrees de serveis al municipi i de
serveis a les persones que s’han creat aquesta nova legislatura.
b) Celebració el dia d’avui, d’una reunió del Consell d’Administració de l’empresa Flix,
Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, en la que s’ha nomenant Conseller Delegat de la mateixa al
Sr. Oscar Bosch, 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica, i Secretària no consellera
del Consell d’Administració , la Sra. Margarita Llauradó.
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El Sr. Ferran Albiac, Regidor d’esport de l’Ajuntament de Flix, vol fer constar en acta la
felicitació als atletes locals: Julia Pujals, Marta Serra, Judith Sánchez, Julia Rius i Joan Rampn Mur
pels èxits esportius assolits.
*****************************
13.- TORN OBERT DE PARAULES
Per part dels Regidors assistents no se’n formulen.
Per part del públic assistent, es formulen els següents:
a) El Sr. Josep Palliso pregunta pel pressupost de les Festes Majors, i concretament pel
pressupost de l’activitat dels Xofars. El Regidor, Sr. Ramon Sabaté informa que el pressupost de
despeses de les festes majors és d’aproximadament uns 192.000 euros, i que si es descompten els
ingressos previstos, el cost de les Festes és d’uns 172.000 euros. Pel que fa a l’activitat dels Xofars,
informa que no te les despeses agrupades, i que s’han de comptar tant les despeses directes, com
les indirectes, i que el cost és important, per la qual cosa per propers anys s’ha d’intentar trobar
fonts de finançament.
El Sr. Josep Palliso també demana que el secretari es torni a situar, junt amb els regidors,
donat que la seva nova ubicació, (en una taula al davant dels regidors), i donant l’esquena al públic
fa que no se’l pugui escoltar bé. L’Alcalde li respon, que aquesta nova situació, ve donada pel fet de
diferenciar la Corporació, que es situa a la Mesa, dels funcionaris, (secretari general i interventora
de fons), que es situen en una mesa auxiliar.
b) El Sr. Manel Rodes pregunta al regidor de Festes fins quan es mantindrà la distinció entre
ciutadans de primera i de segona a les festes majors, pel fet, que els socis de la societat Unió Social
gaudeixen d’una sèrie d’avantatges, respecte a la resta de ciutadans del municipi, com ara
l’abonament i la reserva de taula. El Regidor Sr. Sabaté, li respon que en la reunió que es va
celebrar amb la Unió Social, i, donat el poc temps que quedava pel començament de les festes, es
va confirmar que el preu de l’entrada, des de feia uns quants anys, era preu únic per tothom,
independentment de la condició de soci de l’entitat, i que pel que fa a l’abonament popular no hi ha
havia temps material de tractar-ho per aquest any. Pel que fa als avantatges de que gaudeixen els
socis de l’entitat, creu que són lògics.
El Sr. Rodes creu que l’entitat hauria d’organitzar les seves pròpies festes pels socis, i que
l’Ajuntament les hauria d’organitzar per tot el poble, i recorda l’any en que així es va fer, quan era
regidora de festes una companya del partit del actual Regidors de Festes. El regidor li contesta, que
ell personalment, creu que aquells van ésser els pitjors anys de festes, donat que es va intentar
dividir el poble, i pensa que en un poble això no ha de passar. També creu que els socis de la Unió
Social han de tenir uns avantatges, donat que cedeixen el seu patrimoni per a ús de tot el poble.
*****************************
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
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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 general,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet
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