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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.:11/2007 DE L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA
EL DIA 30 DE NOVEMBRE 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
11/2007
Decret d’Alcaldia núm.: 209/2007, de 27 de novembre
30 de novembre de 2007.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
18:10 hores
18:55 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.
Sra. Carolina Rofes Casas, 2n 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.
Secretari General:
Sr. Arturo González Benet, Secretari General de l’Ajuntament en acumulació.
Altres assistents:
Sra. Dolors Corbella i Aguilar, Interventora de Fons accidental.
Sr. Josep Viñado i Pujol, Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament.
Ordre del dia previst:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Ratificacions diverses.
3. Proposta de modificació de l’acord de creació del Registre Telemàtic de l’Ajuntament de
Flix i d’aprovació de procediments telemàtics.
4. Aprovació de l’Ordenança municipal per a la regulació de l’ús de mitjans electrònics.
5. Aprovació de la modificació de l’article 6è i 10è del Reglament del Cos de Vigilants de
l’Ajuntament de Flix.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre 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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6. Aprovació de la modificació dels articles 25 i 26 de l’Ordenança Municipal de Circulació i
ús dels vials de l’Ajuntament de Flix.
7. Aprovació del Plec de Clàusules que ha de regir l’adjudicació mitjançant procediment
obert i forma d’adjudicació per concurs públic, de les concessions demanials de l’ús i
explotació dels espais del domini públic de les parades del Mercat Municipal de Flix.
8. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 4/2007, de l’Ajuntament de Flix,
del tipus: transferència de crèdit entre partides de despeses.
9. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 5/2007, de l’Ajuntament de Flix,
del tipus: ampliació de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat per majors ingressos.
10. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 1/2007, de l’Escola Bressol, del
tipus: transferència de crèdit entre partides de despeses.
11. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 1/2007, de l’Escola de Música
de Flix, del tipus: transferència de crèdit entre partides de despeses.
12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 2/2007, de l’Escola de Música
de Flix, del tipus: ampliació de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat per majors
ingressos.
13. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 1/2007, de l’OACLF, del tipus:
transferència de crèdit entre partides de despeses.
14. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 2/2007, de l’OACLF, del tipus:
ampliació de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat per majors ingressos.
15. Assumptes sobrevinguts.
16. Informes diversos.
17. 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 ordinària núm.: 10/2007, de 30
d’octubre de 2007.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels
vots del nombre legal de membres de la Corporació, (11 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.- RATIFICACIONS DIVERSES.
2.1. RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA
Es proposa la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia
Decret

Data Referència

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

29/10/2007
02/11/2007
06/11/2007
06/11/2007
06/11/2007
07/11/2007
07/11/2007
12/11/2007
16/11/2007
19/11/2007
20/11/2007
22/11/2007
27/11/2007
27/11/2007
27/11/2007
29/11/2007
29/11/2007
29/11/2007

Decret concessió llicència de segregació
Correcció errades Decret 177/2007
Decret en relació a l'acta de recepció de o'obra: "Construcció del Centre d'Empreses de Flix"
Nomenament F. Albiac membre Consell Esportiu
Sol.licitud subvencio Escola Música
Decret aprovació concurs equipament laboratori
Decret aprovació concurs mobiliari laboratori C.Tecnològic
Decret Subvenció Vials extinció incendis
Convocatòria junta de Govern
Baixa i canvi rebuts arbitris municipals
Decret paralització expedient i termini presentació docs.
Decret concedint plaç per presentar objeccions.
Convocatòria Ple
Decret d'inici d'expedient de PLU Oleicola Ilercavònia
Inici expedient PLU M. Luisa Sánchez Martínez
Autorització provisional ús abocador Ercros
Anul.lant rebuts arbitris municipals
Anul.lant rebuts arbitris Juan Clares Domenech

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es
ratifiquen per UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots
a favor.
*****************************

03.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ACORD DE CREACIÓ
DEL REGISTRE TELEMÀTIC DE L’ENS I D’APROVACIÓ DE PROCEDIMENTS TELEMÀTICS.
Per acord d’aquesta corporació de data 3 de juliol de 2003, es va crear el registre telemàtic
per a la recepció i sortida de documents tramesos per via telemàtica a través de l’eaCat.
En aquell acord s’establia que la determinació dels procediments i tràmits que es poden
realitzar utilitzant el registre telemàtic es farà, d’acord amb la distribució de competències, mitjançant
la norma que els reguli o per decret d’alcaldia.
Atès que aquesta corporació posa a disposició dels ciutadans, a través de la plataforma eTRAM, la sol·licitud telemàtica de determinats serveis municipals, cal aprovar els nous procediments
i tràmits que es podran realitzar telemàticament.
En virtut del que s’ha exposat, de conformitat amb l’article 38, apartat 9, de la vigent Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i de conformitat amb la vigent legislació en matèria de règim local, es proposa al
Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
Primer.- Aprovar la tramitació telemàtica dels procediments i tràmits de la competència
d’aquest ens local, que consten a l’annex d’aquest Acord. La modificació d’aquesta relació
s’efectuarà per acord de ple.
Segon.- L’accés al registre telemàtic es podrà realitzar a través de la pàgina web de
l’ajuntament a les adreces electròniques següents: aj.flix@altanet.org
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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Tercer.- La presentació de sol·licituds, escrits i/o comunicacions en el Registre Telemàtic
tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Quart.- En cap cas es podran presentar sol·licituds, escrits ni comunicacions pel Registre
Telemàtic d’aquest ajuntament, si prèviament no està regulat o aprovat mitjançant la norma
corresponent. Les sol·licituds, escrits i/o comunicacions presentats en contra d’aquest punt es
tindran per no presentats, no produiran cap efecte.
Cinquè.- El còmput de terminis en les sol·licituds, escrits i comunicacions a través del
registre telemàtic d’aquest ajuntament és el següent:
- L’entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils s’entendran
efectuades a la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquests efectes, en l’assentament
d’entrada corresponent hi constarà la data i l’hora en què, efectivament, s’ha rebut la sol·licitud,
escrit o comunicació presentats, però en el missatge de confirmació s’hi indicarà les zero hores i un
minut del següent dia hàbil.
- Es consideren dies inhàbils, a efectes del Registre Telemàtic d’aquest ajuntament, els
establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals a Catalunya i de festes locals
d’aquest municipi.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
*****************************
04.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA
REGULACIÓ DE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS.
Antecedents:
1.- L’Ajuntament de Flix, té intenció d’aprovar el Conveni d’adhesió de l’Ajuntament a l’eTram, eina tecnològica desenvolupada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb
l’objectiu d’oferir a les entitats locals una solució tecnològica i de gestió per promoure i facilitar la
gestió per mitjans telemàtics d’un conjunt de tràmits i gestions municipals realitzats pels ciutadans
amb garanties jurídiques i de seguretat.
2.- Per tal de fer efectiva l’esmentada adhesió cal que aquesta Corporació aprovi
prèviament l’Ordenança Municipal per a la regulació de l’ús de mitjans electrònics que s’adjunta com
Annex al present acord.
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 60 i 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,
Proposta d’acord:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’Ordenança Municipal per a la regulació de l’ús de
mitjans electrònics que s’adjunta com Annex I al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentada Ordenança, 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 I
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El desenvolupament tecnològic en el camp de la informació i la comunicació de les darreres
dècades possibilita com mai en la història de la humanitat fer realitat una administració més eficaç i
més eficient en la producció i prestació de serveis als ciutadans, i també, més transparent i
participativa; en definitiva, més democràtica, de conformitat amb els postulats i principis
constitucionals sobre l’actuació administrativa.
L’Ajuntament de Flix persegueix l’objectiu d’assolir un ús efectiu de les eines electròniques
per tal de millorar les tasques i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb els ciutadans,
les empreses i les altres administracions i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels
seus drets i deures.
L’impuls de l’administració electrònica es fonamenta en l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, al mateix temps que estableix el règim jurídic de l’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de les
administracions publiques, així com en l’article 70 bis 3r de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del Govern local.
La present Ordenança regula l’ús de les eines electròniques en l’activitat administrativa
municipal, i, en especial, en l’actuació procedimental.
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit d’aplicació subjectiu
Resten subjectes a la present Ordenança:
a) L’Administració de l’Ajuntament de Flix.
b) Els seus ens de dret públic depenents
Article 2. Objecte
1. Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la utilització dels mitjans electrònics
en el desenvolupament dels serveis i actuacions de l’administració municipal, en l’exercici de llurs
competències, així com en les seves relacions internes i externes.
2. L’Ordenança es dicta a l’empara de la potestat d’autoorganització municipal reconeguda en les
lleis, de la potestat de desplegament reglamentari i en virtut del què disposa l’article 45 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i l’article 70 bis 3r de
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern local.
3. La utilització dels mitjans electrònics se sotmet a les limitacions establertes a la Constitució, la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i a la resta de l’ordenament jurídic, amb ple respecte als drets que els ciutadans
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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tenen reconeguts. En especial, s’haurà d’actuar de conformitat amb l’article 18.4 de la Constitució, la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei
5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i la resta de normes
específiques que regulen el tractament de la informació.
Article 3. Principis generals d’actuació
1. L’actuació de l’administració municipal en matèria d’administració electrònica estarà informada
pels principis generals següents:
1.1. Principi d’impuls dels mitjans electrònics per a una major eficàcia i eficiència de l’actuació
administrativa. S’impulsarà l’ús dels mitjans electrònics tant en les actuacions internes com
externes, per a la qual cosa s’hauran d’aplicar els mitjans personals i materials pertinents i adoptar
les mesures necessàries per a la seva efectivitat i realitat.
1.2. Principi de simplificació administrativa. En el procés de digitalització a l’Administració municipal
s’haurà de procedir a l’eliminació de tràmits o actuacions no rellevants, d’acord amb la normativa
d’aplicació.
1.3. Principi de publicitat i transparència administrativa. L’ús dels mitjans electrònics haurà de
facilitar la màxima difusió, publicitat i transparència de les actuacions administratives de conformitat
amb la resta de l’ordenament jurídic.
1.4. Principi de participació. L’ús dels mitjans electrònics haurà de facilitar la participació dels
ciutadans i les empreses en l’activitat administrativa.
1.5. Principis de col·laboració i cooperació entre les administracions públiques per tal de facilitar el
procés d’implantació de l’ús dels mitjans electrònics i la seva interoperabilitat i compatibilitat, i així
facilitar les relacions dels ciutadans en l’àmbit de l’administració electrònica.
1.6. Principi de neutralitat tecnològica. La regulació de la utilització dels mitjans basats en les
tecnologies de la informació i la comunicació es farà de forma neutral, mitjançant descripcions
funcionals, per tal de no obstaculitzar el desplegament tecnològic.
2. L’ús dels mitjans electrònics no podrà comportar cap discriminació del ciutadans en les seves
relacions amb l’administració municipal.
En aquest sentit, els sistemes de comunicació telemàtica amb l’administració seran voluntaris i
alternatius als sistemes tradicionals i només es podran configurar com obligatoris i exclusius en
aquells casos que una norma amb rang legal així ho estableixi, en les relacions interadministratives,
en les relacions jurídico tributàries i en les relacions de subjecció especial, de conformitat amb les
normes jurídiques d’aplicació.
Article 4. Validesa dels documents, còpies i comunicacions electròniques
1. Els documents emesos pels òrgans i entitats compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Ordenança i pels particulars en les seves relacions amb aquells òrgans i entitats que hagin estat
produïts per mitjans electrònics seran vàlids sempre que resti acreditada la seva autenticitat,
integritat, conservació, i altres garanties i requisits exigits per la normativa aplicable, de conformitat
amb l’article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
En especial, es reconeix la validesa dels documents i les comunicacions electròniques signats
mitjançant una signatura electrònica reconeguda a l’empara de la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de signatura electrònica. L’acceptació i el règim d’ús dels certificats electrònics de signatura es
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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regirà per dita normativa, sense perjudici de les funcions que té l’Agència Catalana de Certificació
com a entitat expedidora d’aquests certificats i altres serveis relacionats amb la signatura
electrònica, com ara la validació o l’arxiu de signatures electròniques.
2. Les còpies produïdes de documents originals emmagatzemats per mitjans o en suports
electrònics tindran la mateixa validesa i eficàcia del document original sempre que restin garantits
els requisits enumerats en l’apartat anterior.
3. En els documents electrònics fets pels òrgans en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança es
garantirà que la signatura electrònica només pugui ser emprada pels signataris degudament
autoritzats per raó de les seves competències o funcions.
CAPÍTOL SEGON
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC
Article 5. Iniciació
1. La iniciació del procediment administratiu electrònic a instància de part es farà amb la presentació
de la sol·licitud al registre telemàtic que es regula en aquesta Ordenança.
2. La sol·licitud telemàtica haurà de reunir els requisits establerts l’article 70 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
3. Quan en una sol·licitud telemàtica hi hagi més d’un interessat haurà de ser signada per tots els
interessats, i les actuacions es faran amb aquell que s’hagi assenyalat expressament o, en el seu
defecte, amb l’interessat que aparegui com a primer signant.
4. Qualsevol persona física amb capacitat d’obrar pot representar per via telemàtica a altres
persones, físiques o jurídiques, sempre que hi hagi:
a) L’aportació de l’apoderament electrònic que reuneixi els requisits de seguretat esmentats en
aquesta Ordenança i d’acord amb les prescripcions i mecanismes vigents en matèria de seguretat
jurídica preventiva.
b) Una declaració de l’apoderament pel representant, que s’haurà d’acreditar davant l’administració
quan aquesta l’insti a fer-ho. A aquests efectes, l’administració podrà posar a disposició del públic
un document normalitzat de representació per a la presentació per via telemàtica de documents, a
través de la seva pàgina web oficial.
Article 6. Tramitació
1. Qualsevol altre acte jurídic fet per l’interessat i els actes administratius dictats en un procediment
administratiu tramitat electrònicament serà presentat o enviat a través del registre telemàtic.
2. Els òrgans administratius vetllaran especialment per garantir l’exercici dels tràmit d’audiència als
interessats i d’informació pública als ciutadans a través de mitjans telemàtics.
3. L’interessat podrà conèixer l’estat del procediment per sistemes telemàtics.
4. Quan un procediment iniciat electrònicament no es pugui tramitar totalment en suport electrònic
es procedirà, per part de l’òrgan competent a la reproducció en suport paper de les sol·licituds,
comunicacions o altres documents electrònics, per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient,
assegurant-ne en qualsevol cas l’arxiu segur dels documents electrònics originals.
En tot cas, per tal de garantir la concordança entre els documents electrònics originals i els
reproduïts en paper, en tota còpia s’hi farà constar la diligència del funcionari competent que acrediti
la correspondència i exactitud amb el document original.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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Article 7. Certificats telemàtics i transmissió de dades
1. L’aportació de documents en paper en la tramitació de procediments electrònics es podrà
substituir, prèvia autorització de l’interessat o quan una norma amb rang legal ho disposi, per
certificats telemàtics o per transmissions de dades.
2. Els certificats telemàtics hauran de contenir les dades objecte de certificació i la signatura
electrònica reconeguda de l’òrgan competent per lliurar-los. Aquests certificats telemàtics es podran
expedir:
a) A sol·licitud de l’interessat, a qui li serà enviat o posat a disposició per a la seva remissió a l’òrgan
competent.
b) A instància de l’òrgan competent, a iniciativa pròpia o de l’interessat, sempre que tingui el
consentiment exprés de l’interessat o que una norma amb rang de llei n’autoritzi l’accés. A aquests
efectes, el consentiment haurà de constar en la sol·licitud d’iniciació del procediment
o en qualsevol altra comunicació posterior.
3. Les transmissions de dades s’efectuaran a petició de l’òrgan tramitador del procediment en la
qual s’identificaran les dades requerides, els titulars, la finalitat per a la qual es demanen, així com
que es disposa del consentiment exprés dels titulars afectats, excepte quan no sigui necessari
legalment.
Article 8. Declaracions responsables
Les entitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança propiciaran la substitució de
l’aportació de documents acreditatius del compliment dels requisits per una declaració responsable
de l’interessat que expressi la concurrència de dits requisits i el compromís d’aportar els justificants
a requeriment de l’administració, en la mesura que ho permetin les disposicions reguladores dels
procediments corresponents.
Article 9. Compulses electròniques
Els documents en suport paper i quan no puguin ser presentats electrònicament podran ser
compulsats mitjançant un procediment de digitalització segur. La compulsa electrònica podrà ser
vàlida per a un procediment concret per al qual es fa la còpia o per a qualsevol altre procediment de
l’administració actuant.
Article 10. Acabament
1. El procediment finalitzarà amb un acte administratiu en suport electrònic. Les altres formes
possibles de finalització d’un procediment també podran instrumentar-se electrònicament.
2. En el cas que calgui reproduir l’acte administratiu electrònic a suport paper, com ara per a la seva
inscripció en els llibres oficials mentre no es trobin en suport electrònic, es farà per part del
funcionari competent que doni fe de la correspondència entre el document electrònic original i la
còpia en paper.
Article 11. La notificació telemàtica
1. L’Ajuntament podrà practicar la notificació per mitjans telemàtics sempre que els interessats hagin
manifestat expressament l’acceptació del sistema, ja havent indicat el mitjà telemàtic com a
preferent per a la recepció de notificacions en la seva sol·licitud, escrit o comunicació, o bé havent
consentit expressament la seva utilització.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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2. L’acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els procediments que el
relacionin amb l’Ajuntament o per a un o varis, segons el que hagi manifestat expressament
l’interessat.
3. Per a l’eficàcia del què disposa aquest article, l’interessat que manifesti la seva voluntat de ser
notificat per mitjans telemàtics en qualsevol procediments haurà de disposar d’una adreça
electrònica per aquella finalitat, que podrà ser única en totes les possibles notificacions que s’hagin
de practicar. L’adreça electrònica haurà d’acomplir amb els següents requisits:
a) Incorporar la signatura electrònica de l’interessat.
b) Incorporar mecanismes de xifratge per protegir la confidencialitat de les dades.
c) Incorporar un mecanisme fiable d’acusament signat de recepció, amb segellament de la data i
l’hora de recepció de la notificació, que serà enviat a l’Ajuntament per a cada notificació rebuda.
d) Qualsevol altre que es fixi normativament.
4. L’interessat podrà requerir a l’òrgan corresponent que les notificacions no es practiquin per
mitjans telemàtics quan concorrin causes tècniques que ho justifiquin, emprant-se en aquest darrer
cas la resta de mitjans admesos en l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
5.La notificació telemàtica s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment en què es
produeixi l’accés al contingut del missatge de la notitificació, de manera que pugui comprovar-se
fefaentment pel remitent dit accés.
El sistema de notificació ha d’acreditar les dates i les hores en què es produeixi la recepció de la
notificació en la direcció electrònica de l’interessat i l’accés al contingut del missatge de notificació,
així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.
En el cas que existeixi constància de la recepció de la notificació en la direcció electrònica i hagin
transcorregut deu dies naturals sense accedir al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha estat
rebutjada, a no ser que d’ofici o a instàncies del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o
material de l’accés.
CAPÍTOL TERCER
REGISTRE TELEMÀTIC I ARXIU DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Article 12. El registre telemàtic
1. El registre telemàtic serà habilitat per a la recepció i sortida dels documents electrònics.
2. Les qüestions relatives als dubtes sobre l’emissió o recepció de documents electrònics en el
registre telemàtic es resoldran per l’òrgan o entitat competent per a la tramitació del document
electrònic de que es tracti. En qualsevol cas, qualsevol dubte sobre la procedència d’un escrit
telemàtic haurà de donar lloc a la possibilitat d’esmenar-ho, fins i tot mitjançant la compareixença
personal.
3. El registre telemàtic permetrà l’entrada de documents electrònics tots els dies de l’any durant les
vint-i-quatre hores. La data d’entrada i/o sortida s’acreditarà mitjançant un servei de segellament
electrònic de data i hora. A efectes del còmput de terminis, la recepció en un dia inhàbil s’entendrà
efectuada en el primer dia hàbil següent.
4. La recepció de documents electrònics en el registre telemàtic es produirà automàticament. Els
assentaments d’entrada especificaran per a cadascun dels documents electrònics un número de
referència, l’assumpte al qual es refereixi, la data de recepció del document, l’epígraf expressiu de la
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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seva naturalesa, l’òrgan administratiu al qual es dirigeix, l’hora de presentació i una descripció breu
de l’assumpte.
5. El registre telemàtic emetrà automàticament un justificant de la recepció dels documents
electrònics presentats pels interessats en el qual es donarà constància de l’assentament d’entrada
que s’assigni al document.
6. Quan per raons tècniques el registre no estigui operatiu haurà d’anunciar-se als usuaris amb la
major antelació que sigui possible i mentre duri aquesta situació aquests hauran de poder veure un
missatge en què es comuniqui aquesta circumstància.
Article 13. Arxiu de documents electrònics
1. Els documents electrònics que es rebin i transmetin a través del registre telemàtic seran arxivats i
guardats en mitjans o suports electrònics pels responsables de la gestió dels servidors del registre.
Per al seu arxiu podrà emprar-se el mateix format o suport en el qual s’originà el document
electrònic originari o qualsevol altre que asseguri la identitat i integritat de la informació compresa en
el document.
2. Sens perjudici d’allò establert en l’apartat anterior, l’òrgan tramitador del procediment també té
l’obligació d’arxivar la còpia de la documentació electrònica, així com la de transferir aquesta als
arxius centrals segons disposi la normativa aplicable.
3. La documentació en suport paper també podrà ser convertida en documentació electrònica per al
seu dipòsit en els arxius electrònics.
4. En tot cas, els mitjans o suports en què s’emmagatzemin els documents electrònics comptaran
amb les mesures de seguretat que garanteixin la integritat, protecció i conservació dels documents
emmagatzemats i, en particular, la identificació dels usuaris i el control d’accés als mateixos.
5. Per a la conservació dels documents electrònics, serà possible el canvi de format informàtic quan
sigui necessari i en tot cas haurà de garantir-se l’exactitud del seu contingut i la seva autenticitat i
integritat. El document resultant de la transformació serà signat electrònicament per l’òrgan
competent.
CAPÍTOL QUART
APROVACIÓ DE LES APLICACIONS I RELACIÓ DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS
ELECTRÒNICS
Article 14. Aprovació de programes, aplicacions, maquinari, dispositius i recursos electrònics
D’acord amb l’article 45.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els programes i les aplicacions que
implantin l’ús dels mitjans electrònics en l’actuació de l’administració municipal seran aprovats per
l’òrgan competent d’aquesta Corporació i degudament publicats.
Article 15. Aprovació dels procediments administratius electrònics i altres comunicacions i
consultes
L’òrgan competent aprovarà la relació de les comunicacions, consultes i els procediments
administratius que podran tramitar-se electrònicament i als quals serà d’aplicació la present
Ordenança.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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*****************************
05.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 6è i 10è DEL REGLAMENT DEL COS DE VIGILANTS
DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 1997 va
aprovar el Reglament del Cos de Vigilants de l’Ajuntament de Flix, que actua sota la denominació de
Cos de la Guardia Municipal de l’Ajuntament de Flix.
2.- L’esmentat reglament fou publicat íntegrament en el BOPT núm.: 41, de 19.2.1998.
3.- Aquest Ajuntament considera necessari i convenient, per tal de millorar el servei que
presta el Cos de la Guardia Municipal de Flix, crear i dotar de contingut la figura del Cap del Cos,
sota la denominació de Cap de la Guardia Municipal de Flix.
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,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, la modificació de l’article 6è i 10è del Reglament del
Cos de Vigilants de l’Ajuntament de Flix, que queden redactats de la següent manera:
Article 6. Comandament i responsable del servei
1. L'alcalde exerceix el comandament màxim de la Guardia Municipal de Flix, podent
delegar en un regidor les funcions d'organització i funcionament.
2. Per al millor desenvolupament de les funcions encomanades als efectius de la Guardia
Municipal, l'Ajuntament podrà escollir d'entre ells, un Cap del Servei, sota la
denominació de Cap de la Guardia Municipal de Flix, que serà nomenat per l'Alcaldia
per a dur a terme les següents funcions:
a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del servei i, també les activitats
administratives que se'n derivin, per tal d'assegurar-ne l'eficàcia, seguint les
directrius del Regidor Delegat i/o l'alcalde.
b) Avaluar les necessitats de recursos i formular les propostes pertinents.
c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de
l'alcalde o del càrrec en qui aquest delegui.
d) Informar l'alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.
e) Assistir l'alcalde o regidor delegat en les funcions de planificació, organització,
coordinació i control, com també proposar les mesures organitzatives i els projectes
per a la renovació i el perfeccionament dels procediments, sistemes i mètodes
d'actuació que estimi convenients.
f) Presentar la memòria del servei a l'alcalde.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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g) La relació amb serveis similars d'altres municipi i amb els cossos de seguretat
pública.
h) Efectuar les propostes de renovació, i/o substitució del material
i) Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipals del
Servei.
3. En absència del Cap del Servei, l'alcalde determinarà quin dels efectius del Servei el
substituirà
Article 10è Armament i uniforme.
a) L’uniforme del Cos serà determinat per l’Ajuntament.
b) Els distintius del Cos seran els següents:
- Distintiu amb l’escut municipal i el text Guardia Municipal de Flix a la part
exterior del braç, al pectoral i a la gorra.
- Distintiu pel Cap del Cos: Manegot de drap blau emmarcat amb un viu
blanc, i porta un angle de color blanc.
c) Els colors dels vehicles seran determinats per l’Ajuntament.
d) L’armament amb caràcter dissuasori constarà de porra i esprai de defensa.
e) Correspon a l’Ajuntament vetllar perquè el material, els mitjans de comunicació, les
dependències, el vestuari de la Guardia Municipal estigui en correcte estat. Correspon
als guàrdies municipals en seu bon ús, manteniment i conservació.
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.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
6.- MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 25 I 26 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CIRCULACIÓ I ÚS DELS VIALS DEL MUNICIPI DE FLIX.
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 1997 va
aprovar l’Ordenança Municipal de Circulació i ús dels vials del municipi de Flix.
2.- L’esmentat reglament fou publicat íntegrament en el BOPT núm.: 65, de 19/03/08.
3.- Amb data 30/03/2004, el Ple d’aquesta Corporació va procedir a la modificació de
l’esmentada Ordenança. El text de la modificació fou publicat íntegrament en el BOPT núm.: 131, de
06/06/04.
4.- Aquest Ajuntament considera necessari i convenient modificar novament l’esmentada
Ordenança
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,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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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,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, la modificació de l’Ordenança Municipal de
Circulació i üs dels Vials del Municipi de Flix, d’acord amb el següent:
a) L’article 25 de l’Ordenança queda redactat de la següent manera:
“Article 25.- Quantia de les sancions.
S'adopten les següents sancions tipus
Codi Article
2 RGC (L)
3.1 RGC (G)
3.1 RGC (MG)
4.2 RGC (L)
4.3 RGC (L)
5.1 RGC (L)
5.3 RGC (L)
5.4 RGC (G)
6 RGC (G)
7.1 RGC (L)
7.2 RGC (L)
7.4 RGC (L)
9.1 RGC (L)
9.1 RGC (MG)
10.1 RGC (L)
10.3 RGC (G)
10.3 RGC (L)
11.1 RGC (L)
11.2.A RGC (L)
11.2.B RGC (L)
11.2.C RGC (L)
11.2.D RGC (L)
11.2.E RGC (L)
11.2.F RGC (L)
11.2.G RGC (L)
11.2 RGC (L)
12.1 RGC (L)
12.2 RGC (L)
12.4 RGC (L)
13.1 RGC (G)
13.2 RGC (G)
14.1.A RGC (L)
14.1.B RGC (L)
14.1.C RGC (L)
14.1.D RGC (L)
14.2 RGC (L)
15.2 RGC (L)

Infracció

Import

Entorpir indegudament la circulació, originar perill, perjudicis o danys
Conduir de forma negligent
Conduir de forma temerària
Llençar a la via objectes que entorpeixin la circulació, parada,
Instal·lar a la via aparells, construc.,fer assajos etc entorpint la
Crear obstacles o perill i no advertir-lo o no fer-lo desaparèixer
No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via
Parar/estacionar vehicle de tasques d’assistència en lloc diferent al
Llençar a la via o proximitats objectes que poden provocar d’incendis
Vehícle que emet perturbacions electrom. Gasos i sorrol superant
Circular sense silenciador o inadequat, deteriorat, tub ressonador,
Emetre contaminants a la via superant nivells, posar abocador en
Transportar nombre de persones superior a places autoritzades o
Transportar un nombre de persones superior en un 50% al de places
Transportar persones en lloc diferent al destinat i condicionat al
No portar protecció de càrrega en vehicle de transport de persones i
Portar protecció de càrrega que pot causar dany als ocupants o que
No vetllar el conductor d'un transport col·lectiu per la seguretat dels
Distreure, el viatger d’un transport col·lectiu de persones al conductor
Entrar o sortir, el viatger de transport col·lectiu, per lloc diferent al
Entrar, a un transport col·lectiu, quan s'ha avisat que està complet
Dificultar innecessàriament el pas, el viatger d’un transport col·lectiu
Portar animal, el viatger de transport col·lectiu de
Portar matèries perillosos de forma inadqüada, viatger de transport
Desatendre, viatger de transport col·lectiu, les instruccions que rep
No prohibir entrar o no ordenar sortir d’un transport col·lectiu als
Circular amb cicle amb un menor de 7anys sense poder-ho fer, o
Transportar en ciclomotor un passatger de forma inadeqüada o un
Arrossegar, vehicle, un remolc o semiremolc incomplint condicions
Circular vehicle excedint dimensions, amb càrrega, dels límits
Circular sense autorització especial vehicle amb càrrega indiv.
Circular un vehicle amb càrrega que pot arrossegar-se, caure sobre
Circular un vehicle amb una càrrega que pot comprometre estabilitat
Circular vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres
Circular vehicle amb càrrega que oculta llums, senyal lluminosa,
Circular vehicle sense cobrir matèries que produeixen pols o que
Circular vehicle de mercaderies amb càrrega indivisible que surt dels

36
92
302
36
36
36
36
92
92
36
36
36
36
302
36
92
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
92
92
36
36
36
36
36
36

Import
Tipus
REDUÏT
25,2
L
64,4
G
211,4
MG
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
64,4
G
64,4
G
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
211,4
MG
25,2
L
64,4
G
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
64,4
G
64,4
G
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L
25,2
L

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
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15.3 RGC (L)
15.4 RGC (L)
15.5 RGC (L)
15.6 RGC (L)
15.7 RGC (L)
16 RGC (L)
16.A RGC (L)
16.B RGC (L)
16.C RGC (L)
17.1 RGC (L)
17.2 RGC (L)
18.1 RGC (L)
18.2 RGC (L)
18.3 RGC (L)
19.1 RGC (G)
19.2 RGC (G)
20 RGC (MG)
21 RGC (MG)
21.A RGC (MG)
21.B RGC (MG)
21.C RGC (MG)
21.D RGC (MG)
26.1 RGC (L)
27.1 RGC (MG)
28,1 RGC (MG)
29.1 RGC (MG)
29.1 RGC (L)
29.1 RGC (G)
30.1 RGC (L)
30.1.A RGC (MG)
30.1.B RGC (L)
30.1.B RGC (MG)
31 RGC (L)
32 RGC (L)
33 RGC (L)
35.2 RGC (L)
35,2 A RGC (L)
35,2 B RGC (MG)
36.1 RGC (L)
36.2 RGC (L)
36.3 RGC (G)
37.1 RGC (MG)
37.5 RGC (G)
38.1 RGC (L)
38.2 RGC (L)
38.3 RGC (G)
39.4 RGC (G)
39.5 RGC (G)
40.1 RGC (L)
40.2 RGC (MG)
41.1 RGC (L)

Circular vehicle no destinat a mercaderias amb càrrega que
Circular vehicle d'amplada inferior a 1 m que la càrrega sobresurti
No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills a altres
No senyalitzar la càrrega que sobresurt d'un vehicle de mercaderies
No senyalitzar regla. entre el vespre i alba, càrrega que sobresurt
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega.
Realitzar carga i descarga sense respectar disposicions de parada,
Realitzar carga i descarga i no fer-ho pel costat vehicle més proper a
Realitzar carga i descarga sense celeritat, o causant molésties, etc
Conduir sense precaució davant la proximitat de nens, invidents i
Detenir a la via animals, o vehicles a la vora d'animals o persones
Conduir vehicle sense atenció, llibertat de moviments, camp de
Conduir utilitzant cascos conectats a receptors o reproductors de so,
Portar instal·lat sistema per eludir vigilància d' agents o detecció de
Circular amb làmines o adhesius al vidre que disminuexen la
Col·locar en un vehícle vidres tintats o acolorits no homologats
Conduir amb una taxa d'alcohol superior a l'establerta
No sotmetre's, un usuari implicat en un accident a les proves
No sotmetre's, possible responsable d'un accident, a proves
No sotmetre's a proves d'alcoholemia, conductor amb símptomes
No sotmetre's, a proves d'alcoholemia, conductor denunciat per
No sotmetre's, a proves d'alcoholemia requerides en un control
No procedir, el personal sanitari, amb diligència amb les proves
Conduir havent ingerit substàncies que alterin l'estat mental o físic
No sotmetre's a les proves de detecció de drogues.
Circular per l'esquerre, sentit contrari, en via de doble sentit de
No circular lo més a la dreta posible, en vies de doble sentit
No deixar en via de doble sentit, lliure la meitat de calçada en revolt
Circular pel voral sense causa o raó d'emergència
Circular per l'esquerre, en sentit contrari, en via de doble sentit i 2
Circular per carril central, en vies de doble sentit i 3 carrils sense
Circular en carril esquerre, sentit contrari, en via de doble sentit i 3
No circular fora poblat pel carril de la dreta, en vies de més d'un
No circular pel carril dret fora poblat camions, vehicles especials o
Canviar de carril en poblat, sense motiu, en vies de 2 carrils pel
Circular en carril habil per a VAO sense el nombre de persones que
Circular per un carril habilitat per a VAO quan està prohibit fer-ho.
Incomplir condicions fixades per la utilització d'un carril habilitat per a
No circular pel voral els obligats a la seva utilització (trac animal,
Circular pel voral en posició paral·lela vehicles que ho tenen prohibit
Superar 15 " o 200 m en un avaçament un vehicle que no pot
No circular en el sentit ordenat per l'autoritat per seguretat o
Circular sense autorització per via amb restriccions de circulació
Circular per autopista/autovia vehicles que ho tenen prohibit
No abandonar autopista/autovia si per emergència es circula a
Circular per autopista/autovia sense autorització un vehicle sent
Incomplir les restriccions a la circulació imposades pels Agents de
Incomplir les restriccions de circulació establertes per resolució
Circular per un carril reversible amb els llums d'encreuament
Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat.
Circular en carril adicional o contigu a un habilitat sense llums

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
92
92
302
302
302
302
302
302
36
302
302
302
36
92
36
302
36
302
36
36
36
36
36
302
36
36
92
302
92
36
36
92
92
92
36
302
36

25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
64,4
64,4
211,4
211,4
211,4
211,4
211,4
211,4
25,2
211,4
211,4
211,4
25,2
64,4
25,2
211,4
25,2
211,4
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
211,4
25,2
25,2
64,4
211,4
64,4
25,2
25,2
64,4
64,4
64,4
25,2
211,4
25,2

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
G
G
MG
MG
MG
MG
MG
MG
L
MG
MG
MG
L
G
L
MG
L
MG
L
L
L
L
L
MG
L
L
G
MG
G
L
L
G
G
G
L
MG
L
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41.1 RGC (MG)
41.1 RGC (G)
42.1 RGC (MG)
42,1 RGC (G)
42,1 RGC (L)
43.1 RGC (MG)
43.2 RGC (MG)
44.1 RGC (MG)
44.2 RGC (MG)
46.1 RGC (G)
46.1.A RGC (G)
46.1.B RGC (G)
46.1.C RGC (G)
46.1.D RGC (G)
46.1.E RGC (G)
46.1.F RGC (G)
46.1.G RGC (G)
46.1.H RGC (G)
46.1.H RGC (MG)
46.1.I RGC (G)
46.1.J RGC (G)
46.1.K RGC (G)
48.1 RGC (G)
48.1 RGC (MG)
48.1.F RGC (L)
49.1 RGC (G)
50.1 RGC (G)
50.1 RGC (MG)
52.1.ARGC (G)
52.1.A RGC (MG)
52.1.B RGC (G)
52.1.B RGC (MG)
52.1.C RGC (G)
52.1.C RGC (MG)
52.1.D RGC (G)
52.1.D RGC (MG)
52.2 RGC (L)
53.1 RGC (G)
54.1 RGC (G)
54.2 RGC (G)
55.1 RGC (MG)
55.2 RGC (MG)
56.1 RGC (G)
57.1 RGC (G)
57.1.A RGC (G)
57.1.B RGC (G)
57.1.C RGC (G)
57.1.D RGC (G)
58.1 RGC (G)
59.1 RGC (G)
59.2 RGC (G)

Circular en carril adicional/contigu habilitat a velocitat inadecuada o
Circular en carril adicional o contigu a un habilitat a velocitat reduïda
Circular en carril normal/addicional i invaïr el carril de sentit contrari.
Circular en carril habilitat en sentit contrari al usual a velocitat reduïda
Circular en carril de sentit contrari al usual sense llums
Circular en sentit contrari, en via de doble sentit, amb refugi, illa etc
Circular en sentit contrari, en una plaça,Glorieta o confluència de
Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via dividida en dues
Circular per calçada central/lateral en sentit contrari, en via de 3
No moderar la velocitat, o detenir-se, quan les circumstàncies ho
No moderar la velocitat, si hi ha vianants a la via o es preveu que
No moderar la velocitat en acostar-se a cicles, pas vianants, mercats,
No moderar la velocitat, quan hi ha animals a la via o es preveu que
No moderar la velocitat en tram amb edificis d'acces immediat a la
No moderar la velocidad en acostar-se a un atuobús en situació de
No moderar velocitat, fora poblat, cas de vehicles immobilitzats a la
No moderar velocitat en paviment lliscant, si pot esquitxar
No moderar velocitat, en pas nivell,Glorieta, intersecció, estretalls,
Superar la limitació de 50 km/h davant una intersecció sense
No moderar la velocitat quan les circumstàncies no permetin un
No moderar la velocitat, en cas d'enlluernament
No moderar la velocitat, amb boira, pluja intensa, neu, nuvols de pols
Superar la velocitat limitGenèrica, per raó del tipus de vehicle i de la
Superar la velocitat limitGenèrica, per raó del tipus de vehicle i de la
Conducir a peu un vehicle sobrepassant la velocitat del pas humà
Circular a velocitat reduïda sense causa justificada destorbant la
Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m
Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres i els 40 vehic. m
Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal correponent.
Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal correponent.
Circular a velocitat superior a la que marca el permís de conducció
Circular a velocitat superior a la que marca el permís de conducció
Circular, un coductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h.
Circular, un coductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h.
Circular un vehicle o conjunt a velocitat sup a la fixada, per càrrega o
Circular un vehicle o conjunt a velocitat sup a la fixada, per càrrega o
No portar visible al darrera senyal reglamentari de limitació de
Reduir velocitat sense avisar o bruscament amb amb risc de col·lisió
Circular darrere d'un vehicle i no deixar suficient espai lliure cas de
No indicar intenció d'avançar i fer-ho sense separació de seguretat
Celebar prova esportiva sense autorització adm prèvia o incomplint
Dur a terme una competició de velocitat en via pública sense
No cedir pas en intersecció senyalitzada obligant a maniobrar
No cedir pas en intersecció no senyalitzada al vehicle de la dreta
Accedir de via no pavimentada a una pavimentada i no cedir pas als
No cedir el pas a un vehicle que circula per rails obligant-lo a
Accedir aGlorieta i no cedir pas a vehicle, obligant-lo a maniobrar
Accedir a autopista/autovia i no cedir el pas obligant a maniobrar
No mostrar amb prou antelació que es cedirá pas en una intersecció
Accedir a intersecció o pas i quedar detingut obstruint circulació
En intersecció amb semàfor, detenir-se obstaculitzant la circulació

302
92
302
92
36
302
302
302
302
92
92
92
92
92
92
92
92
92
302
92
92
92
92
302
36
92
92
302
92
302
92
302
92
302
92
302
36
92
92
92
302
302
92
92
92
92
92
92
92
92
92

211,4
64,4
211,4
64,4
25,2
211,4
211,4
211,4
211,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
211,4
64,4
64,4
64,4
64,4
211,4
25,2
64,4
64,4
211,4
64,4
211,4
64,4
211,4
64,4
211,4
64,4
211,4
25,2
64,4
64,4
64,4
211,4
211,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4

MG
G
MG
G
L
MG
MG
MG
MG
G
G
G
G
G
G
G
G
G
MG
G
G
G
G
MG
L
G
G
MG
G
MG
G
MG
G
MG
G
MG
L
G
G
G
MG
MG
G
G
G
G
G
G
G
G
G

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre 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

16

AJUNTAMENT DE FLIX

60.1 RGC (G)
60.2 RGC (G)
60.4 RGC (G)
60.5 RGC (G)
61.1 RGC (G)
61.2 RGC (G)
61.3 RGC (G)
62.1 RGC (G)
63.1 RGC (G)
64.A RGC (G)
64.B RGC (G)
64.C RGC (G)
65.1.A RGC (G)
65.1.C RGC (G)
65.1.C RGC (G)
65.2 RGC (G)
65.3.A RGC (G)
65.3.B RGC (G)
66.1.A RGC (G)
66.1.B RGC (G)
66.1.C RGC (G)
67.1 RGC (G)
67.3 RGC (G)
68.1 RGC (G)
69 RCG (G)
69 RCG (L)
70.1 RGC (G)
70.2 RGC (G)
71.1 RGC (G)
71.2.A RGC (L)
71.2.B RGC (L)
71.3 RGC (L)
72.1 RGC (G)
72.2 RGC (G)
72.3 RGC (L)
72.4 RGC (G)
73.1 RGC (L)
73.2 RGC (L)
74.1 RGC (G)
74.2 RGC (G)
75.1.A RGC (G)
75.1.B RGC (G)
75.1.C RGC (G)
76.1 RGC (G)
76.2 RGC (G)
77 RGC (L)
78.1 RGC (G)
79.1 RCG (G)
80.1 RGC (G)
80.2 RGC (L)
80.3 RGC (MG)

En tram estret no senyalitzat no cedir el pas al vehicle que ha entrat
No circular pel lloc indicat per fer-ho, en una via amb obres de
Superar vehicle detingut en espera per passar en una obra de
No obeir indicacions del personal que regula el pas de vehicles en
No respectar la senyal de prioritat de pas, en una obra o pont.
No retrocedir, en una obra o pont, per deixar pasar a qui té prioritat
No respectar prioritat de pas el vehicle amb autorització especial per
No respectar preferència en un estretall el vehicle que ha de fer
No respectar preferència de pas al vehicle que circula en tram estret
No respectar preferència als ciclistes que circulen per carril autoritzat
Girar vehicle per entrar en una via i no cedir pas a ciclistes que hi
No respectar la prioritat de pas d'unGrup de ciclistes enencreuament
No repectar la prioritat de pas dels vianants, en un pas degudament
Girar amb el vehicle per entrar en un altra via i no donar pas als
Travessar voral i no donar prioritat als vianants quan no hi ha zona
Tavessar un vehicle la zona de vianants i no deixals passar
No cedir pas a vianants que utilitzen transport col·lectiu i parada
No cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar o comitiva
No respectar prioritat de pas d'animals que circulen per carrerada
Girar un vehicle per entrar en via sense donar pas als animals que la
Travessar vehicle el voral sense donar pas als animals que hi
Fer ús de prioritat de pas, un vehicle de servei d'urgencia sense
Instal·lar aparells de llum i senyals acústics especials sense
Conduir vehicle prioritari en servei urgent sense precaucions o no
No facilitar pas cas de vehi. policial o prioritari en urgència
No parar davant senyals lluminoses del vehi. Policial o agent en
Circular en servei d'urgència, vehicle no prioritari, sense motiu o
No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d'urgència.
No tenir un vehicle / transport especial la senyalització lluminosa
No utilitzar senyal lluminós, obstruint el pas, un vehicle que remolca a
No utilitzar senyal lluminós vehicle d' obres o serveis que treballa en
No utilitzar senyal lluminós dia/nit vehicle especial que no supera
Incorporar-se a la circulació sense cedir el pas obligant als altres
Incorporar-se a una via des de camí privat sense cedir pas obligant
Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òptcament la
Incorporar-se a la via des d'un carril d'acceleració, sense cedir el pas
No facilitar la incorporació a la circulació d'altres vehicles.
No facilitar incorporació a un transpor col·lectiu de persones des de
Canvi de direcció sense advertir-lo, amb perill o a l'esquerra sense
Desplaçar-se canviant de carril sense respectar prioritat dels que hi
No advertir amb senyals óptics maniobra de canvi de direcció amb
Canvi de direcció a dreta o esq i no situar-se lo més a prop posible a
Canvi de direcció a l'esquerra sense deixar a l'esq. el centre de la
No adoptar precaucions per evitar perills en canvi de direcció no
Canvi de direcció a l'esqu, cicle o ciclomotor,i no situar-se a dta fora
No entrar al més aviat possible en carril de desceleració en
Canvi de sentit incorrecte, en lloc inadequat, amb perill, sense
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en llocs no habilitats per ferCircular cap enrere sense causa justificada.
Circular cap enrere durant un tram superior a 15 m o invaint cruïlla de
Circular marxa enrere en una autopista o autovia.

92
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92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
36
92
92
92
36
36
36
92
92
36
92
36
36
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92
92
92
92
92
92
36
92
92
92
36
302

64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
25,2
64,4
64,4
64,4
25,2
25,2
25,2
64,4
64,4
25,2
64,4
25,2
25,2
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
25,2
64,4
64,4
64,4
25,2
211,4

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
L
G
G
G
L
L
L
G
G
L
G
L
L
G
G
G
G
G
G
G
L
G
G
G
L
MG
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81.1 RGC (L)
81.3 RGC (L)
82.1 RGC (G)
82.2 RGC (G)
82.3 RGC (G)
83.1 RGC (G)
83.2 RGC (G)
84.1 RGC (G)
84.2 RGC (G)
84.3 RGC (G)
85.1 RGC (G)
85.2 RGC (G)
85.3 RGC (G)
85.4 RGC (G)
85.5 RGC (G)
86.1 RGC (G)
86.2 RGC (G)
86.3 RGC (G)
87.1.A RGC (G)
87.1.B RGC (G)
87.1.C RGC (G)
87.1.D RGC (G)
88.1 RGC (G)
89.1 RGC (G)
90.1 RGC (L)
90.2 RGC (L)
91.1 RGC (G)
92.1 RGC (L)
92.2 RGC (L)
92.3 RGC (L)
94.1.A RGC (G)
94.1.B RGC (G)
94.1.B RGC (L)
94.1.C RGC (L)
94.1.D RGC (G)
94.1.E RGC (G)
94.1.F RGC (G)
94.1 .G RGC (G)
94.1.H RGC (G)
94.1.H RGC (L)
94.1.I RGC (G)
94.1.J RGC (L)
94.2.A RGC (G)
94.2.A RGC (L)
94.2.B RGC (L)
94.2.C RGC (L)
94.2.D RGC (L)
94.2.E RGC (L)
94.2.F RGC (L)
94.2.G RGC (L)
95.2 RGC (L)

Efectuar maniobra de marxa enrere sense avisar, ràpidament, sense
No desistir de la marxa enrera o no fer-la amb precaució quan sigui
Avançar un vehícle per la dreta..
Avançar vehicle per la dreta sense espai per fer-ho, o sense
En poblat, en vies de 2 carrils mateIx sentit avançar per la dreta
Avançar, en via de varis carrils mateix sentit i quedar-se destorbant
Avançar canviant de carril, en circulació densa i vehicles ocupen tota
Efectuar avançament sense advertir-ho, sense espai, destorbant o
Avançar a vehícle que ha indicat intenció de fer-ho o al que ja esta
Avançar quan vehicle que el segueix ja avança o no disposa d'espai
Avançar a una velocitat no adequada i sense espai lateral entre els
No tornar al carril, si iniciat l'avaçament i no es pot fer amb seguretat
Avançar i no tornar al carril obligant a altres a variar trajectòria i
Avançar, fora poblat, vianants, animals... sense separació o perill a
No deixar un mín de 1,5m de separació, vehicle de 2 rodes, al
No situar-se lo més possible a la dreta, un vehicle, en adonar-se que
Impedir, augmentar velocitat quan l'avançant, no facilitar retorn a
Cas d'avançament no reduir velocitat ni apartar-se, vehicles obligats
Avançar, invaint zona reservada del sentit contrari o a vehicle que
Avançar en una pas de vianants senyalitzat, en via per ciclistes, pas
Avançar en una intersecció o en les seves proximitats.
Només un carril per sentit i avançar en túnel, pas inf ,tram amb
Superar vehicle immobilitzat en tram on està prohibit avançar i
Superar obstacle ocupant carril contrari de la marxa ocasionan perill
Parar o estacionar dins la calçada o part transitable voral en via
Parar /estacionar costat esquerre sentit circulació en via urb de doble
Parar/estacionar vehicle de manera que s'obstaculitza circulació o
Parar/estacionar vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de
Parar/estacionar i no permetre la millor utilització de l'espai que resta
Deixar vehicle el conductor i no pendre mesures per que no es posi
Parar en revolt ,canvi de rasant de visibilitat reduïda, tunel, pas
Parar el vehicle en un pas a nivell.
Parar el vehicle en un pas per a ciclistes o per a vianants
Parar al carril o part de via reservat a la circulació o servei d'alguns
Parar en una intersecció dificultant elGir a altres vehicles o reduint
Parar sobre els rails de tramvies o a la vora, destorbant la seva
Parar impedint veure la senyalització als usuaris o obligals a fer
Parar en una autopista o autovia, fora de les zones habilitades.
Parar en carril destinat a us exclusiu de transport públic urbà
Parar el vehicle en carril reservats per a les bicicletes
Parar en zona d'estacionament i parada d'ús exclusiu de transport
Parar en una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids i
Estacionar en revolt, canvi rasant, tunel, pas inf, carril tran púb, pas
Estacionar vehicle en pas per ciclistes, pas vianants, det usuaris,
Estacionar en zona limitació horària sense col·locar distintiu o
Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega.
Estacionar en una zona senyalitzada per a ús exclusiu de
Estacionar sobre la vorera, passeigs o en zones destinades a pas de
Estacionar davant d'unGual senyalitzat correctament.
Estacionar el vehicle en doble fila.
No detenir-se fins tenir pas lliure cas de pas nivell o pont mòb tancat
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95.6 RGC (L)
96.1 RGC (L)
96.2 RGC (L)
96.3 RGC (L)
97.1 RGC (L)
97.2 RGC (L)
97.3.A RGC (L)
97.3.B RGC (L)
97.3.C RGC (L)
97.3.F RGC (L)
97.3 RGC (L)
98.3 RGC (L)
99.1 RGC (G)
99.1 RGC (L)
100.1 RGC (L)
100.2 RGC (L)
101.1 RGC (G)
101.1 RGC (L)
101.2 RCG (G)
102.1 RGC (G)
102.2 RGC (G)
103 RGC (L)
104 RGC (L)
105.1 RGC (G)
105.1 RGC (L)
105.2 RGC (G)
105.3 RGC (G)
106.2 RGC (G)
106.2 RGC (L)
108.1 RGC (L)
109.1 RGC (L)
109.2 RGC (L)
110.1 RGC (L)
113 RGC (G)
114.1 RGC (L)
114.2 RGC (L)
114.3 RGC (L)
115.2 RGC (L)
115.3 RGC (L)
115.4 RGC (L)
117.1 RGC (L)
117.2 RGC (L)
117.3 RGC (G)
118.1 RGC (L)
118.3 RGC (L)
120.1 RGC (MG)
121.1 RGC (L)
121.3 RGC (L)
121.4 RGC (L)
121.5 RGC (L)
122.1 RGC (L)

Circular dins d'un túnel o pas inferior i no mantenir la distància de
Entrar en pas nivell, en barreres en moviment o tancades o semàfor
Entrar en un pas a nivell, quan s'acosta un vehicle que circula pels
Entrar en túnel/pas inferior quan semàfors impedeixen el pas salvant
Vehicle detingut pas nivell i no desallotjar ocupans, advertir-ho, no
Vehicle detingut pont mòbil i no desallotjar ocupans, advertir-ho, no
Vehicle immobilitzat dins túnel o pas inf i no apagar motor, o sense
Vehicle immobilitzat en túnel o pas inf i no colocarlo a dreta o zona
No col·locar presenyalització de perill vehicle immobilitzat en túnel o
No sortir d'un túnel/ pas inferior, vehicle avariat, si pot continuar la
Vehicle immobilitzat en túnel/ pas i no pendre mesures cas incendi o
Circular conductor bicicleta per via interurbana sense peça reflectant
Circular sense llums de posició entre el vespre i l'alba, tunel, cond
Circular sense llums deGàlib vehicle de més 2,10 m d'amplada en
No circular amb llums de carretera, a més de 40km/h, en cas
Utilitzar llums de carretera vehicle parat o alternals amb
Circular per la via sense llums d'encreuament entre vespre i l'alba
Circular per tunel, pas inferior, tram senyal tunel sense llums
No utilitzar llums d'encreuament faltant les de carretera en via poc
No canviar llums carretera per encreuament enlluernant als de sentit
No canviar llums de carretera per encreuament enlluernant vehicle
No portar il·luminada la placa posterior de la matrícula en els casos
Circular en carril reversible,addicional,habilitat/moto sense llums
Llums posició apagats vehicle immobilitzat entre vespre/alba en via
LlumsGàlib apagats, vehicle 2,10m immobilitzat entre vespre/alba en
Vehic estac/parat sense llums posició en travessera poc il·lum entre
Vehicle esta/parat sense llums posició en via urban poc il·lum entre
No utilitzar llums de boira de davant cas necessari o utilitzar post
Utilitzar llums de boira sense causa que ho justifiqui
No avisar utilitzant senyalització lluminosa o defecte braç maniobra a
No senyalitzar amb antelació maniobra o continuar advertint-la
No utilitzar enllumenat d'emergència vehicle immobilitzat a autopista
Utilitzar els senyal acústics sense motiu.
No avisar la seva presència vehicle obres/serv, especial, tractor o m
Circular amb portes obertes, obrir-les o baixar causant perill o abans
Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat.
Obrir o tancar portes d'un transport col·lectiu de viatgers sense
Quedar-se parat en un túnel o lloc tancat, més de 2 minuts i no aturar
No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible o
No apagar la ràdio del vehicle o telèfon mòbil durant la càrrega de
No utilitzar o utilitzar inadecuadament el cinturón de seguretat
Circular amb menors de 3 a 12 anys sense el dispositiu de
No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat.
No utilitzar un casc de protecció homologat o utilitzar-lo
No utilitzar, armilla reflectant quan s'està fora del vehicle i ocupant la
Excedir en més d’un 50% temps conducció o minorar en más 50%
Transitar pel voral o calçada quan hi ha zona de vianants per on es
Detenir-se, un vianant, a la vorera impedint el pas a la resta de
Circular amb un monopatí, patins o aparells semblant per lloc o forma
Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una zona
No circular, un vianant, per l’esquerre en una carretera o una

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
92
92
36
36
92
36
92
92
36
36
92
36
92
92
92
36
36
36
36
36
92
36
36
36
36
36
36
36
36
92
36
36
302
36
36
36
36
36

25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
64,4
64,4
25,2
25,2
64,4
25,2
0
64,4
64,4
25,2
25,2
64,4
25,2
64,4
64,4
64,4
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
64,4
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
64,4
25,2
25,2
211,4
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
G
G
L
L
G
L
G
G
L
L
G
L
G
G
G
L
L
L
L
L
G
L
L
L
L
L
L
L
L
G
L
L
MG
L
L
L
L
L

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre 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

19

AJUNTAMENT DE FLIX

122.4 RGC (L)
122.5 RGC (L)
122.6 RGC (L)
122.7 RGC (L)
122.8 RGC (L)
123 RGC (L)
124.1 RGC (L)
124.3 RGC (L)
124.4 RGC (L)
125.1 RGC (L)
126 RGC (L)
127.1 RGC (L)
127.1.A RGC (L)
127.1.B RGC (L)
127.1.C RGC (L)
127.1.D RGC (L)
127.1.E RGC (G)
127.1.F RGC (L)
127.2 RGC (L)
128 RGC (L)
129.2.A RGC (L)
129.2.B RGC (L)
129.2.C RGC (L)
129.2.D RGC (L)
129.2.E RGC (L)
129.2.F RGC (L)
129.2.G RGC (L)
129.3 RGC (L)
130.1 RGC (L)
130.3 RGC (L)
130.5 RGC (L)
132.1 RGC (L)
139.3 RGC (G)
142.2 RGC (G)
142.3 RGC (G)
143.1 RGC (L)
143.3 RGC (L)
144.1 RGC (L)
144.2 RGC (L)
145.A RGC (L)
146.A RCG (L)
146.B RGC (L)
146.CRGC (L)
146.D RGC (L)
146.F RGC (L)
146.G RGC (L)
147.A RGC (L)
148.1 RGC (L)
148.2 RGC (L)
151.2 R-1 RGC (L)
151.2 R-2 RGC (L)

No circular a la dreta de la via comitiva,minusvàlid, vianant
No transitar per la vora exterior de la calçada/voral entorpint la
Quedar detingut, un vianant, a la calçada/voral quan hi ha refugi/
No deixar lliure calçada, un vianant, en advertir senyals vehicles
Destorbar, un vianant, als conductors dels vehicles en un carrer
No portar, vianants fora poblat, casos necessaris element lluminós/
Travessar la calçada, un vianant, fora del pas de vianants o en
Travessar calçada, vianant, entretenint-se, destorbant el pas o
Travessar una plaça o unaGlorieta, un vianant, per la calçada sense
Circular per autopista/autovia un vianant
Transitar per via existint via pecuaria amb animal de tir, càrrega i
Menar, un menor de 18 anys, un animal o caps de bestiar
Menar un animal o caps de bestiar de manera que s’envaeix la zona
Circular amb animals/bestiar pel voral esquerre o sense acostar-se a
Menar ramat sense portar-lo al pas,ocupant calçada dreta o sense
Travessar via amb animals/ bestiar per lloc no autoritzat o sense
Circular de nit o amb poca visibilitat amb animals/bestiar, sense
No cedir el pas, el conductor d’animals/bestiar, als vehicles amb
Deixar animals a la via sense custòdia quan hi ha possibilitat que
Circular amb animals,bestiar, vehicles tracció animal per
En cas d'accident de circulació, detenir el vehicle creant un perill
No col.laborar ni facilitar la identitat, als agents, en cas d'accident
No restablir, mantenir la seguretat,o modificar proves en cas
No prestar a les víctimes l’auxili adequat, ni demanar auxili en un
No avisar als agents,ni quedar-se o no tornar al lloc en cas
No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident
No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un
No col.laborar amb les víctimes ni amb els agents, implicats en un
No senyalitzar,ni adoptar mesures,en cas de vehicle immobitzat o
No presenyalitzar el perill de vehicle immobilitzat o càrrega a la
Remolcar vehicle avariat/accidentat per vehicle no destinat a
Utilitzar telepeatge sense estar proveït,el vehicle, del mitjà tècnic pel
No comunicar al responsable el inici d'obres i incomplir les seves
Instal·lar,retirar,ocultar,modificar senyalització d’una via sense
Modificar contingut de senyals produïnt confusió,poca visibilitat,
No obeir les ordres dels agents en servei de regulació del trànsit
No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei d’urgència
No obeir les indicacions d’un pannell de missatge variable
No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal
No respetar, un vianant, el llum vermell d´un semàfor reservat als
No respectar,semàfor vermell, línia de detenció o intersecció
No respectar,el conductor,el llum/s vermell intermitent/alternatius
No aturar-se,podent-ho fer sense perill,davant un semàfor Groc no
No extremar les precaucions davant un/dos llumsGrocs
No respectar,la prohibició de fletxa negra, llum vermell oGroc d’un
No obeir, la direcció/sentit indicats per una fletxa verda d’un semàfor
Ocupar carril prohibit per un llum vermell en forma d’aspa d’un
No aturar-se, bici/moto davant semàfor vermell/groc reservat
No respectar, un tramvia/bús de línies regulars,les indicacions del
No obeir un senyal de "cediu el pas"
No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP)
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152 R-100 RGC (L)
152 R-101 RCG (L)
152 R-102 RCG (L)
153 R-200 RGC (L)
153 R-201 RGC (L)
153 R-202 RGC (L)
153 R-203 RGC (L)
153 R-204 RGC (L)
153 R-205 RGC (L)
154 RGC (L)
154 R-300 RGC (L)
154 R-302 RGC (L)
154 R-303 RGC (L)
154 R-304 RGC (L)
154 R-305 RGC (L)
154 R-306 RGC (L)
154 R-307 RGC (L)
154 R-308 RGC (L)
154 R-308a RGC
154 R-308b RGC
154 R-308c RGC
154 R-308d RGC
154 R-308e RGC
154 R-309 RGC (L)
154 R-310 RGC (L)
155 R-400 RGC (L)
155 R-401 RGC (L)
155 R-402 RGC (L)
155 R-403 RGC (L)
155 R-404 RGC (L)
155 R-405 RGC (L)
155 R-406 RGC (L)
155 R-407a RGC
155 R-407b RGC
155 R-408 RGC (L)
155 R-409 RGC (L)
155 R-410 RGC (L)
155 R-411 RGC (L)
155 R-412 RGC (L)
155 R-413 RGC (L)
155 R-414 RGC (L)
155 R-415 RGC (L)
155 R-416 RGC (L)
159 S-17 RGC (L)
159 S-18 RGC (L)
159 S-19 RGC (L)
159 S-20 RGC (L)
159 S-21 RGC (L)
159 S-28 RGC (L)
159 S-30 RGC (L)
160 S-50 RGC (L)

No obeir senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles
No obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe de vehicles
No obeir un senyal d'entrada prohibida per a determinats vehicles
No obeir un senyal de prohibició de passar sense detenir-se
No obeir un senyal de limitació de massa
No obeir un senyal de limitació de massa per eix
No obeir un senyal de limitació de longitud
No obeir un senyal de limitació d'amplada
No obeir un senyal de limitació d'alçada
No obeir altres senyals de prohibició o restircció
No obeir un senyal de separació mínima
No obeir un senyal de gir a la dreta prohibit
No obeir un senyal de gir a l’esquerra prohibit
No obeir un senyal de mitja volta prohibida
No obeir un senyal d’avançament prohibit
No obeir un senyal d’avançament prohibit per a camions
No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit
No obeir un senyal d’estacionament prohibit
No obeir un senyal d’estacionament prohibit els dies imparells
No obeir un senyal d’estacionament prohibit els dies parells
No obeir un senyal d’estacionament prohibit la primera quinzena
No obeir un senyal d’estacionament prohibit la segona quinzena
No obeir un senyal d’estacionament prohibitr en el gual
No obeir un senyal de zona d'estacionament limitat
No obeir un senyal d'advertències acústiques prohibides
No obeir un senyal de sentit obligatori
No obeir un senyal de pas obligatori
No obeir un senyal d’intersecció de sentit giratori obligatori
No obeir un senyal d’única direcció i sentit permès
No obeir un senyal de calçada per a automòbils
No obeir un senyal de calçada per a motocicletes
No obeir un senyal de calçada per a camions, furgons i furgonetes
No obeir un senyal de via reservada per a cicles o via ciclista
No obeir un senyal de via reservada per a ciclomotors
No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal
No obeir un senyal de camí reservat per a animals de muntura
No obeir un senyal de camí reservat per a vianants
No obeir un senyal de velocitat mínima
No obeir un senyal de cadenes per a la neu
No obeir un senyal d’enllumenat de curt abast
No obeir un senyal de calçada per a vehicles de mercaderies
No obeir senyal de calçada per a vehicles de podructes
No obeir senyal de calçada per vehicles de mercaderies explosives i
No respectar senyal reservat per a determinats vehicles o limitació
No respectar un senyal d’estacionament reservat per a taxi
No respectar un senyal de parada d’autobusos
No respectar un senyal de parada de tramvies
No respectar un senyal de transitabilitat en tram o port de muntanya
No respectar un senyal de carrer residencial
No obeir un senyal de zona a 30
Circular per carril per a trànsit ràpid a una velocitat inferior a la
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160 S-51 RGC (L)
160 S-64 RGC (L)
167.A RGC (L)
167.B RGC (L)
168.A RGC (L)
168.B RGC (L)
169.A RGC (L)
169.B RGC (L)
169.D RGC (L)
170.C RGC (L)
170.G RGC (L)
171.A RGC (L)
171.B RGC (L)
171.C RGC (L)
171.D RGC (L)
173.2 RGC (L)

Circular per un carril reservat per a autobusos
Circular per un carril bici o via ciclista adossada a la calçada
NO respetar una línea /marca longitudinal continua o dos líneas
Circular sobre una línia longitudinal discontínua excepte cas
NO respectar una marca viària blanca transversal contínua
NO respectar una marca viària blanca transversal discontínua
No respetar una senyal horizontal de " cediu el pas"
No respectar o detenir-se davant una senyal horitzontal de STOP
No obeir l´obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils
Circular per un carril o zona reservada, senyalitzada per a
Entrar en zona exclosa de la circulació (zebrejat) enmarcada per línia
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marcaGroga en “zig
Parar/estacionar en zona senyalitzada amb una marcaGroga
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga
Quedar-se detingut en una quadrícula de marquesGrogues
No portar, el vehicle ressenyat (prioritari, obres...) el senyal
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b) L’article 26 de l’Ordenança queda redactat de la següent manera:
Article 26. Terminis i forma de pagament
a) El pagament realitzat dins del 15 dies següents a la comunicació de la sanció tindran un
descompte del 30%.
b) A partir dels 30 dies de la comunicació de la sanció s'iniciaran els tràmits per tal de
trametre-la a l'organisme que duu a terme la recaptació d'impostos prèvia comunicació a
l'interessat/ada que es procedeix a l'esmentada tramitació. L'interessat/ada disposarà de 7 dies
naturals per fer efectiu el pagament a partir que hagi rebut la comunicació.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentada modificació, 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.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
7.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I FORMA D’ADJUDICACIÓ PER CONCURS PÚBLIC, DE
LES CONCESSIONS DEMANIALS DE L’ÚS I EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC
DE LES PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL DE FLIX.
Abans de sotmetre a consideració la proposta d’acord, el 1r. Tinent d’Alcalde i regidor de
Promoció Econòmica, Sr. Oscar Bosch intervé per manifestar que amb aquesta convocatòria de
concurs, el que es pretén és, d’una banda, regularitzar la situació dels paradistes del mercat, que
des de fa anys estan en una situació de precarietat, que es hora de solucionar, i per altra, procedir a
adjudicar les parades buides existents actualment.
Finalitzada la intervenció del regidor, el Secretari dona lectura a la proposta d’acord, que
diu:
Antecedents:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
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1.- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2007, va aprovar el
Reglament del servei de Mercat Municipal de Flix, (BOPT núm.: 247, de 24.10.2007).
2.- L’esmentat Reglament preveu en el seu article 19, que 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.
3.- L’Ajuntament creu convenient procedir a la convocatòria del concurs per tal d’adjudicar
les parades del mercat municipal, que han estat ocupades fins a la data, mitjançant autoritzacions
provisionals.
Fonaments de Dret.
1.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.- Decret Legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
3.- 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 i normativa que la desenvolupa.
4.- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Admetre l’oportunitat de la concessió de domini públic per a la concessió de
domini de les parades del Mercat Municipal de Flix.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i els plecs reguladors de les
concessions que regeixen l’esmentada concessió i sotmetre’l a informació pública per un termini de
30 dies, mitjançant anunci inserit en el BOP, convocant de forma simultània el concurs públic obert
per a la seva adjudicació.
Annex
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PEL QUAL S’HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I FORMA D’ADJUDICACIÓ PER
CONCURS PÚBLIC, DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES DE L’ÚS I L’EXPLOTACIÓ DE
DIVERSES PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL DE FLIX.
Clàusula 1.- Objecte
L’objecte del present concurs es l’adjudicació mitjançant procediment obert i forma
d’adjudicació per concurs públic de les concessions demanials de l’ús i explotació dels espais del
domini públic per les parades del Mercat Municipal, de conformitat amb els presents plecs de
condicions econòmico-administratives particulars i els plecs regulador del règim de la concessió de
les parades del Mercat Municipal de Flix, i en allò no previst, en el que es disposa en el vigent
Reglament del servei de Mercat Municipal de Flix, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió
celebrada el dia 31 de juliol de 2007, (BOPT núm.: 247, de 24.10.2007).
Clàusula 2.- Durada de la concessió
La concessió començarà a comptar a partir de la subscripció de l’acta de presa de
possessió de la parada i tindrà una durada de 15 anys.
Clàusula 3.- Parades que surten a concurs i preus.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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Els espais que surten a concurs i les activitats a les quals estan destinats son les que es
detallen en l’annex 1 als presents Plecs.
Els adjudicataris hauran d’abonar les corresponents taxes aprovades pel Ple de
l’Ajuntament.
Clàusula 4.- Garantia Provisional.
Per concórrer a la licitació no s’haurà de constituir garantia provisional.
Clàusula 5.- Publicació de la licitació.
L’anunci de licitació per aquesta contractació es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb les condicions i
terminis establerts a l’article 78 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques
Clàusula 6.- Capacitat per contractar.
Podran contractar amb l’Ajuntament totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin capacitat plena d’obrar i no es trobin en cap de les prohibicions de
contractar que s’assenyalen a l’article 20 del 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.
La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s’acreditarà mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació, si s’escau inscrita en el Registre mercantil, quan aquest
requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és,
l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de fer mitjançant l’escriptura o el document de constitució,
els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el registre oficial corresponent.
Quan es tracti d’empresaris no espanyols d’estats membres de la Comunitat Europea, cal
acreditar-ne la inscripció en un registre professional o comercial quan aquest registre sigui exigit per
la legislació de l’Estat respectiu.
Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Comunitat Europea que no estiguin
classificats, es suficient que acreditin la corresponent capacitat financera, econòmica i tècnica de
conformitat amb els articles 16 i 17 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Clàusula 7.- Unions d’empresaris.
Podran contractar les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, i no és necessari formalitzar-les en una escriptura pública fins que s’hagi fet l’adjudicació al
seu favor.
Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant l’Ajuntament i han de nomenar un
representant o un apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que derivin del contracte fins que aquest s’extingeixi.
Tots els empresaris que formin la unió hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar de
conformitat amb la clàusula anterior.
Clàusula 8.- Documentació a presentar en la licitació.
La documentació a presentar pels licitadors s’inclourà en dos sobres tancats. S’haurà de
lliurar al Registre General de l’Ajuntament de Flix, dins el termini establert per la presentació
d’ofertes, que es fixa en un mínim de trenta dies de la última publicació de l’anunci de licitació en els
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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Diaris i Butlletins corresponents. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.
A l’anvers de cadascun dels sobres el licitador escriurà la següent inscripció: ‘PROPOSICIÓ
PER PRENDRE PART AL CONCURS PÚBLIC CONVOCAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LA
PARADA INTERIOR NÚMERO.....DEL MERCAT MUNICIPAL DE FLIX.
- Primer Sobre. Identificat amb la inscripció DOCUMENTACIÓ, s’inclourà els següents
documents:
a) Empreses espanyoles.
1. Document Nacional d’Identitat de la persona física signant de l’oferta econòmica.
2. En el cas que el licitador actuí en nom d’altri, s’haurà d’aportar el poder notarial validat
per la Secretaria General o de funcionari llicenciat en dret de l’Ajuntament, juntament
amb el Document Nacional d’Identitat del representat.
3. Si ho fa en nom d’una persona jurídica, s’aportarà l’escriptura de constitució de la
Societat i en seu cas, modificacions posteriors, degudament inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de fer mitjançant
l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
registre oficial corresponent.
4. Declaració responsable de no trobar-se ni el licitant ni els seus legals representants en
cap de les prohibicions de contractar compreses a l’article 20 de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
5. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Hisenda Pública, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Flix.
6. Presentació de l’alta de l’Impost d’activitats econòmiques (IAE) o de l’últim rebut de
l’esmentat impost pel qual s’acrediti que el licitador es troba donat d’alta a l’epígraf
corresponent de l’Impost d’activitats econòmiques i declaració responsable de no haverse donat de baixa en la matrícula de l’esmentat impost en el cas de presentar l’alta de
l’impost.
La declaració responsable a què es refereix el paràgraf 5 que comprèn expressament la
circumstància d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Flix imposades per les disposicions vigents,
s'efectua sens perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi d’exigir abans
de l’adjudicació als que hagin de resultar adjudicataris del contracte; a aquest efecte se’ls
concedirà un termini màxim de cinc dies hàbils.
- Empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea.
1. Document que acrediti la personalitat del signant de l’oferta econòmica.
2. En el cas que el licitador actuï en nom d’altri, s’haurà d’aportar el poder notarial validat
per la Secretaria General, juntament amb el Document que acrediti la identitat del
representat.
3. Si ho fa en nom d’una persona jurídica, s’aportarà l’escriptura de constitució de la
Societat i en seu cas, modificacions posteriors, degudament inscrites en el Registre
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
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Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de fer mitjançant
l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
registre oficial corresponent.
4. Declaració responsable de no trobar-se ni el licitant ni els seus legals representants en
cap de les prohibicions de contractar compreses a l’article 20 de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
5. Acreditar la inscripció en un registre professional o comercial quan aquest registre sigui
exigit per la legislació de l’Estat respectiu.
6. Declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
- Empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea.
1. Document que acrediti la personalitat del signant de l’oferta econòmica.
2. En el cas que el licitador actuí en nom d’altri, s’haurà d’aportar el poder notarial validat
per la Secretaria General o de funcionari llicenciat en dret de l’Ajuntament, juntament
amb el Document que acrediti la personalitat del representat.
3. Si ho fa en nom d’una persona jurídica, s’aportarà l’escriptura de constitució de la
Societat i en seu cas, modificacions posteriors, degudament inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de fer mitjançant
l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
registre oficial corresponent.
4. Declaració responsable de no trobar-se ni el licitant ni els seus legals representants en
cap de les prohibicions de contractar compreses a l’article 20 de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
5. Acreditar que tenen capacitat d’obrar amb un certificat expedit per a l’ambaixada
d’Espanya en l’Estat corresponent.
6. Declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
- Segons Sobre. Identificat amb la inscripció REFERÈNCIES I SOL·LICITUD, s’inclourà la
sol·licitud, d’acord amb el model annex i tota la documentació que acrediti que l’empresa licitant té la
capacitat i solvència econòmica, financera i tècnica que s’exigeix per l’execució del contracte, i la
documentació que possibiliti la valoració de l’oferta atenent els criteris establerts a la clàusula 11
d’aquest Plecs.
El model de proposició oficial serà el següent:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
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“El
Sr./a.
....................................................
amb
domicili
a
.....................,
carrer/avinguda/plaça ..............................................................., amb del DNI núm.:
................................., actuant en nom propi ( o en representació acreditada de
............................) DECLARA:
Que assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació de la concessió de la
parada interior del Mercat Municipal núm.: ................., accepta les condicions establertes en
el plecs de condicions econòmico-administratives particulars i els plecs de concessió, i
sol·licita ser admès en el corresponent concurs.
Lloc, data i signatura del licitador”
Tots els documents que integren la plica hauran d’ésser originals o còpies autèntiques
segons la legislació vigent.
El fet de participar en el concurs pressuposa per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec i del plec de la concessió.
Les proposicions hauran d’admetre’s sempre que reuneixin les condicions externes
referides en aquesta clàusula.
Lliurada i admesa una plica el licitador no podrà retirar-la.
Els licitadors no podran presentar més d’una proposició.
No es podrà subscriure cap proposta en Unions d’empresaris si ho fa individualment.
Tampoc podrà presentar-se en més d’una Unió d’empresaris.
Clàusula 9.- La Mesa de Contractació.
La Mesa de Contractació serà presidida per l’Alcalde de l’Ajuntament, o regidor en qui
delegui.
Formaran part de la Mesa, 2 regidors, designats per l’Alcalde, el Cap dels Serveis
Municipals i la Interventora de Fons, actuarà de secretari, el de la Corporació.
qui delegui i la Secretaria de la Corporació.
Clàusula 10-. Obertura de les ofertes.
La constitució de la Mesa tindrà lloc en la Sala d’Actes a les dotze hores del dia hàbil
següent al de la finalització del termini de proposicions, demorant-se fins el dia següent hàbil si fos
en dissabte o festiu.
La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació aportada pels licitadors en
el sobre “A” i desestimarà aquelles empreses licitadores que no aportin tota la documentació
requerida; tanmateix, en cas que es detectin errors materials en la presentació dels documents
podrà atorgar als licitadors afectats un termini no superior a tres dies per esmentar-los.
Posteriorment, el setè dia natural posterior al de la data de finalització de presentació
d’ofertes, (si aquest dia fos dissabte o festiu, el primer dia hàbil posterior), tindrà lloc l’acte públic
d’obertura de les proposicions dels licitadors admesos, elevant-se per la Mesa a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació que estimi pertinent amb la ponderació dels criteris
d’adjudicació indicats en aquest plec previs els informes tècnics que, si s’escau s’hagin incorporat a
l’expedient.
L’Ajuntament es reserva el dret de declarar deserta la licitació, en el seu conjunt, o en algun
dels lots en que es descomposa, si considera que les condicions que ofertin els licitadors, en les
seves propostes, no responen o no s’adeqüen a l’objecte d’aquesta licitació.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
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En el supòsit que l’Ajuntament declari deserta la licitació no tindran dret els licitadors a
sol·licitar cap tipus d’indemnització.
Clàusula 11.- Criteris de selecció de l’adjudicatari.
a) Experiència comercial en el mercat municipal en la venda de productes iguals als
establerts en la concessió. Fins un màxim de 5 punts, a raó d’1 punt per cada any o
fracció acreditat.
b) Experiència comercial en l’activitat per la qual s’atorga la concessió. Fins un màxim
de 3 punts, a raó d’1 punt per cada any o fracció acreditat.
c) Altra experiència professional i comercial. Fins un màxim de 2 punts, a raó d’1 punt
per cada any o fracció acreditat.
d) Característiques del tipus d’activitat que es pretén portar a terme. Fins a un màxim
de 2 punts.
Clàusula 12.- Adjudicació de la concessió.
Dins dels cinc dies hàbils següents que s’hagués celebrat la licitació, els signants de les
proposicions podran exposar per escrit, davant la Corporació, tot el que estimin convenient respecte
als preliminars i desenvolupament de l’acte licitatori i capacitat jurídica dels altres optants.
La Corporació contractant resoldrà sobre la validesa o nul·litat de l’acte licitatori, i, declarat
vàlid, es farà l’adjudicació, a favor de l’autor de la proposició més avantatjosa, dins del termini
màxim de tres mesos a comptar des de la data d’obertura de les pliques.
El contracte es perfeccionarà amb l’adjudicació, en virtut de la qual els licitadors i la
Corporació restaran obligats al seu compliment, i es notificarà el resultat a tots els participants en la
licitació.
Efectuada l’adjudicació es notificarà al concessionari per què dins del quinze dies hàbils
següents al de la data de la notificació, presenti el document que acrediti haver constituït la garantia
definitiva.
En la pròpia notificació es citarà a l’interessat per a què en el dia que se l’indiqui concorri a
formalitzar el contracte de concessió.
Si no atengués a l’esmentat requeriment, no complís els requisits per a la celebració del
contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar la seva
resolució prèvia incoació de l’expedient oportú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució de
la garantia definitiva, en el qual cas es declararà resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i
responsabilitats legalment procedents.
En virtut de l’adjudicació, el contractista restarà obligat al pagament de l’import dels anuncis
i de les altres despeses que s’ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris i de la formalització del
contracte.
Clàusula 13.- Garantia definitiva.
L’adjudicatari del contracte haurà de constituir la garantia definitiva, per un import del quatre
per cent del valor de la concessió que s’ha establert en els presents plecs.
Clàusula 14.- Formalització del contracte.
L’adjudicació de la concessió es formalitzarà en document administratiu en el termini màxim
de trenta dies naturals des de la notificació de l’acord d’adjudicació.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
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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

PLEC DE CLÀUSULES REGULADOR DEL RÈGIM DE LA CONCESSIÓ DE LES PARADES EL
MERCAT MUNICIPAL DE FLIX
Clàusula 1a.Tenir a disposició del director del mercat o de la persona que exerceixi les seves funcions,
la documentació acreditativa de l’ocupació de la parada de venda, els justificants de pagament de
las taxes municipals, els albarans de compra de les mercaderies i la pòlissa de responsabilitat civil.
Clàusula 2a.Conservar en perfecte estat d’ús l’espai ocupat, així com les instal·lacions i serveis adscrits
al mateix.
Clàusula 3a.Utilitzar la parada exclusivament per a la venda i exposició dels productes autoritzats per la
corresponent concessió municipal.
Clàusula 4a.Exercir l’activitat comercial que li pertoqui de manera ininterrompuda durant les hores de
mercat, de conformitat amb els horaris establerts per l’Ajuntament
Clàusula 5a.Contribuir a la neteja, imatge, conservació i vigilància del mercat d’acord amb les regles de
la bona fe i de conformitat al que s’estableix en el Reglament de Mercats.
Clàusula 6a.Fer un bon ús de las instal·lacions, tant privatives com comunes, i complir amb les normes
de recollida selectiva d’escombraries i deixalles.
Clàusula 7a.Atendre al públic amb correcta educació, complir escrupolosament amb les normes
higiènico-sanitàries i amb les normes d’higiene i seguretat en el treball aplicables en cada activitat,
les normes del Reglament de Mercats i les indicacions rebudes pel Director de Mercat o qualsevol
altra autoritat municipal.
Clàusula 8a.Estar al corrent de pagament de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament i amb les
altres Administracions Públiques.
Clàusula 9a.Indicar clarament la denominació i el preu dels productes, disposant a la vista del públic una
part de tots els articles que es venen (sense possibilitat de seleccionar, apartar o ocultar els
mateixos), així com conservar els albarans de la seva adquisició, essent prohibit durant la jornada
augmentar els preus de les mercaderies exposades.
Clàusula 10a.Tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil, individual o col·lectiva, del mercat amb
cobertura suficient, que cobreixi els riscos propis del comerç minorista.
Clàusula 11a.No utilitzar els espais comuns per a usos privats, ni ocupar més espai que l’assenyalat com
a la seva pròpia concessió.
Clàusula 12a.DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Ocupar la parada de venda i mantenir-la oberta al públic, bé personalment, bé mitjançant el
seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals, o a través de personal assalariat. En qualsevol
cas, serà obligatori estar al corrent de les obligacions socials, per tant, el Director del mercat o qui
exerceixi les seves funcions, podrà sol·licitar en qualsevol moment la exhibició dels últims butlletins
de cotització a la Seguretat Social. Aquesta obligació és extensible als casos en que el titular de la
concessió sigui una persona jurídica.
Clàusula 13a.En qualsevol cas, el titular de la parada corresponent serà responsable administrativa o
civilment de les infraccions comeses per ell, per la seva família o per treballadors que prestin els
seus serveis en la parada, respecte al Reglament de Mercats i altres normatives.
Clàusula 14a.El tancament injustificat de una parada serà considerat motiu de incoació d’expedient
sancionador.
Clàusula 15a.Els instruments de pes i mesura hauran d’estar homologats i ajustar-se als models aprovats
pels organismes oficials. Les operacions de pes i mesura es realitzaran de cara al públic i els
usuaris del mercat podran en tot moment sol·licitar del Director del mercat la comprovació de
l’exactitud dels instruments de pes i mesura.
Clàusula 16a.Tots els titulars de les parades tindran en lloc visible un rètol en el que constarà, com a
mínim, el número de parada i l’activitat de venda autoritzada.
Clàusula 17a.Els venedors hauran de tenir a disposició del Director del mercat quants productes disposin
per a ser destinats a la venda, així com instruments, eines, embolcalls, paper o bosses destinats a la
manipulació o envasat dels mateixos, sense que puguin oposar-se al seu reconeixement i inclòs a la
inutilització dels mateixos en el cas de ser considerats perjudicials o nocius per a la salut.
Clàusula 18a.Els venedors disposaran d’un horari adequat per a la preparació de les mercaderies, abans
de l’obertura al públic, i un cop tancat per a les tasques de retirada dels articles i neteja, sense que
es puguin utilitzar horaris diferents als previstos, llevat que hi hagi una autorització expressa del
Director del mercat.
Així mateix, el trànsit de carretes i el transport de mercaderies durant les hores d’obertura al públic
serà restringit i subjecte a les prevencions que en cada cas estableixin els Directors.
Clàusula 19a.Totes les obres que es realitzin en les parades hauran de contar amb l’autorització expressa
de l’Ajuntament.
Clàusula 20a.El concessionari vindrà obligat a l’abonament de les quotes corresponents a les taxes per la
prestació de serveis de mercats municipals durant tot el termini concessional, de conformitat amb la
corresponent ordenança fiscal que la reguli per a cada exercici.
Clàusula 21a.DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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Les concessions no podran cedir-se, ni amb caràcter temporal. L’Ajuntament podrà cedir
temporalment les parades de venda sense concessió administrativa atorgada.
Clàusula 22.En allò no previst pel present Ple, serà d’aplicació Reglament del servei de Mercat Municipal
de Flix, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2007, (BOPT
núm.: 247, de 24.10.2007).
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 4/2007 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2007 de l’Ajuntament de Flix és desprèn la
necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a crear-ne de
noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer,
mitjançant la minoració d’altres partides pressupostàries del pressupost vigent, en les quals existeix
romanent de crèdit suficient.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix, corresponents a
l’exercici econòmic de 2007.
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2007, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: transferència de crèdit entre partides de despesa, el detall del qual
s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 4/2007. Pressupost Ajuntament 2007.
Partides que es minoren:
Partida
111.233
121.131
121.2270130
222.120

Denominació
Assignació Òrgans Col·legiats
Personal laboral temporal
Servei de Barca
Retribucions bàsiques Guàrdies

Disminució
5.865
135.584
4.000
10.000

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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222.2210301
313.48002
314.16000
451.48906
451.48907
121.611001
533.21001

Combustibles vehicles Guàrdies
Fons Català Cooperació i Desenv.
Seguretat Social
Conveni Llar Jubilats
Conveni Ermita
Enderroc C/ Escoles, 41
Pla Gestió Reserva Natural Seves
TOTAL

Partides que es generen o es suplementen:

2.000
2.500
8.000
6.000
1.599
5.000
11.996
192.544

Partida
111.100
121.130
533.611002

Denominació
Augments
Alts Càrrecs
10.650
Personal laboral fix
169.898
Realització actuacions millora entorn fluvial
11.996
TOTAL
192.544
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
9.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 5/2007 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2007 de l’Ajuntament de Flix és desprèn la
necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a crear-ne de
noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer,
mitjançant els majors ingressos produïts sobre els inicialment previstos en el pressupost vigent, en
les quals existeix romanent de crèdit suficient.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix, corresponents a
l’exercici econòmic de 2007.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2007, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors
ingressos, el detall del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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Annex
Expedient de modificació de crèdit 5/2007. Pressupost Ajuntament 2007.
Majors ingressos produïts.
Concepte
112011
113001
114001
310001
310002
310003
310016
340002
399001
420001
420004
455002
455007
455008
460001
460002
461001
720001
754001
754002
755008
755009
755010
755011
755012

Denominació
IBI Urbana
Impost Vehicles
IVTU (Plusvàlua)
Tràmits administratius
Obertura establiments
Cementiri
Taxes vol, subsòl
Festes diverses activitats lúdiques
Ingressos diversos
Fons Estatal Cooperació
Liquidació Fons Estatal 2006
Subvencions Generalitat
Subvenció Casal del Jove
Conveni Biblioteca
Subvencions Diputació
Diputació equipaments culturals
Subvencions Consell Comarcal
Gov.Civil Pla Infocat i rem.Cecopal
ACA, millora entorn fluvial
AGAUR
PUOSC Remodelació Mercat
Joventut Centre Empreses
Governació Centre empreses
Comerç
Medi Ambient. Camins
TOTAL

Majors
37.600
6.244
8.500
9.000
10.500
3.000
40.000
7.500
4.000
23.000
35.000
20.000
14.550
10.264
14.000
11.000
3.600
2.089
27.989
4.947
36.568
32.346
210.000
91.834
4.056
667.587,00

Denominació
Interessos préstec
Interessos pòlisses
Altres despeses financeres
Amortització préstecs
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Senyalització viària
Manteniment camins
Edifici Ajuntament
Mercat Municipal
Cementiri
Altres edificis municipals
Xarxa abastament aigua
Transport Brigada Municipal
Material oficina
Subscripcions premsa i altres
Combustible brigada municipal
Combustible Casal Sant Jordi

Augments
16.700,00
6.000,00
300,00
2.250,00
2.200,00
8.064,21
2.300,00
11.464,00
600,00
350,00
2.200,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
500,00
2.000,00

Partides que es suplementen o es genern:
Partida
011.31000
011.31002
011,349
011.91300
121.120
121.121
121.21003
121.21007
121.21200
121.21202
121.21205
121.21207
121.21300
121.21401
121.22000
121.22001
121.2210302
121.2210305

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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121.2210400
121.22200
121.22201
121.223
121.2270001
121.2270901
121.23001
121.424
121.424
121.46601
222.121
223.22608
223.623001
313.163
313.48000
422.41101
422.622001
431.780
432.21000
432.2270600
432.640000
432.611002
441.611003
451.2260700
451.2260702
451.2260703
452.21302
452.2260705
452.2270100
463,622004
511.610001
521.41102
533.22609
533,630 ?
622.632000
721.622001

Vestuari Brigada
1.000,00
Telèfons
4.000,00
Despeses postals
4.000,00
Transports
1.000,00
Gestió de runes
4.500,00
Renting fotocopiadora
1.800,00
Dietes Personal
1.000,00
Altres indemnitzacions
260,00
Quota AMAC
303,00
Serveis Neteja Consell Comarcal
4.700,00
Retribucions complementaries Guàrdies
33.000,00
Protecció Civil
860,00
Pla INFOCAT i Remodelació CECOPAL
3.892,04
Prevenció riscos laborals
600,00
Benestar i Serveis Socials
10.000,00
Escola Municipal de Musica
20.800,00
Insonorització Escola de Música
23.444,26
Subvencions arranjament de façanes
3.350,00
Parcs jardins i zones de lleure
9.000,00
Arquitecte Municipal
406,00
Projectes i Direccions
4.300,00
Ordenació Centre Urbà Casc antic
26.305,32
Actuacions inf.i dist. Aigua i clavegueram
50.953,59
Cultura, festes i tradicions
14.319,64
Joventut
14.550,00
Activitats lúdiques
7.100,00
Piscines
1.000,00
Esdeveniments esportius
4.600,00
Socorristes i cursets natació
1.400,00
Condicionament OACLF
6.530,00
Millora vial extinció incendis
5.481,00
OACLF
20.800,00
Medi Ambient
5.000,00
Actuacions Millora entorn Fluvial
27.989,50
Remodelació Mercat
36.568,44
Centre Empreses fase i.2
242.346,00
TOTAL
667.587,00
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
10.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 1/2007 DEL
PRESSUPOST DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “PAM I TOC”, DEL TIPUS:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2007 de l’Escola Bressol Municipal “Pam i
Toc”, és desprèn la necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del
mateix, i a crear-ne de noves, no previstes en el pressupost inicial.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer,
mitjançant la minoració d’altres partides pressupostàries del pressupost vigent, en les quals existeix
romanent de crèdit suficient.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix, corresponents a
l’exercici econòmic de 2007.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2007, del pressupost de
l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc”, del tipus: transferència de crèdit entre partides de despesa,
el detall del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 1/2007. Pressupost de l’Escola Bressol Municipal “Pam i
Toc” 2007.
Partides que es minoren:
Partida
121.130
121.22002

Denominació
Personal Laboral Fix
Neteja Edificis
TOTALS............................................

Partides que es suplementen:

Disminució
12.600,00
5.900,00
18.500,00

Partida
121.131
314.160
432.222

Denominació
Augment
Personal Laboral temporal
16.000,00
Seguretat Social
2.000,00
Telèfons
500,00
TOTALS............................................
18.500,00
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
11.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 1/2007 DEL
PRESSUPOST DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DEL TIPUS: TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT.
Antecedents:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2007 de l’Escola Municipal de Música, és
desprèn la necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a
crear-ne de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer,
mitjançant la minoració d’altres partides pressupostàries del pressupost vigent, en les quals existeix
romanent de crèdit suficient.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix, corresponents a
l’exercici econòmic de 2007.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2007, del pressupost de
l’Escola Municipal de Música, del tipus: transferència de crèdit entre partides de despesa, el detall
del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 1/2007. Pressupost de l’Escola Municipal de Música 2007.
Partides que es minoren:
Partida
011.931
121.22002
121.23001

Denominació
Amortitzacions
Neteja edificis
Dietes Personal

Partides que es suplementen:
Partida
121.130

TOTAL

Disminució
890,00
8.775,00
2.500,00
12.165,00

Denominació
Personal Laboral fix

Augment
12.165,00
TOTAL
12.165,00
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
12- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 2/2007 DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS.
Antecedents:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre 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

36

AJUNTAMENT DE FLIX

1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2007 de l’Escola Municipal de Música es
desprèn la necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a
crear-ne de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer,
mitjançant els majors ingressos produïts sobre els inicialment previstos en el pressupost vigent, en
les quals existeix romanent de crèdit suficient.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix, corresponents a
l’exercici econòmic de 2007.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2007, del pressupost de
l’Escola Municipal de Música, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors
ingressos, el detall del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit núm.: 2/2007.Pressupost de l’Escola Municipal de Música
2007.
Majors ingressos produïts:
Concepte
401

Denominació
Aportació Municipal

Partides que es suplementen:
Partida
121.130
121.22601
121.22602
314.160
432.222

TOTAL

Major ingrés
15.500
15.500

Denominació
Personal laboral fix
Despeses diverses
Activitats
Seguretat Social
Telèfon

Augment
4.900
1.000
2.000
7.200
400
TOTAL
15.500
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
13.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 1/2007 DEL
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE COMUNICACIÓ LOCAL DE FLIX, DEL TIPUS:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre 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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Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2007 de l’Organisme Autònom de
Comunicació Local de Flix, és desprèn la necessitat de procedir a suplementar algunes de les
partides de despesa del mateix, i a crear-ne de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer,
mitjançant la minoració d’altres partides pressupostàries del pressupost vigent, en les quals existeix
romanent de crèdit suficient.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix, corresponents a
l’exercici econòmic de 2007.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2007, del pressupost de
l’Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix, del tipus: transferència de crèdit entre partides
de despesa, el detall del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 1/2007. Pressupost de l’Organisme Autònom de
Comunicació Local de Flix 2007.
Partides que es minoren:
Partida
121.22001
121.22003

Denominació
Impressió revista
Neteja edificis

Partides que es suplementen:

TOTAL

Disminució
2.000
3.200
5.200

Partida
121.131

Denominació
Augment
Personal laboral temporal
5.200
TOTAL
5.200
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
14.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 2/2007 DE
L’ORGANISME AUTÒNOM DE COMUNICACIÓ LOCAL DE FLIX DEL PRESSUPOST DE
L’ORGANISME AUTÒNOM DE COMUNICACIÓ LOCAL DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre 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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CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS
PRESSUPOSTARIS.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2007 de l’Organisme Autònom de
Comunicació Local de Flix és desprèn la necessitat de procedir a suplementar algunes de les
partides de despesa del mateix, i a crear-ne de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves, es pot fer,
mitjançant els majors ingressos produïts sobre els inicialment previstos en el pressupost vigent, en
les quals existeix romanent de crèdit suficient.
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Bases d’execució del Pressupost general de l’Organisme Autònom de Comunicació
Local de Flix, corresponents a l’exercici econòmic de 2007.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2007, del pressupost de
l’Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de
crèdit, finançat per majors ingressos, el detall del qual s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions.
TERCER.- Fer constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit núm.: 2/2007 de l’Organisme Autònom de Comunicació
Local de Flix. Pressupost 2007.
Majors ingressos produïts:
Concepte
401

Denominació
Aportació Municipal

Partides que es suplementen:

TOTAL

Major ingrés
20.800
20.800

Partida
011.349
121.130
121.131
121.22000
121.22002
121.226
314.160
432.222

Denominació
Augments
Despeses financeres
600
Personal laboral fix
2.200
Personal laboral temporal
6.000
Material oficina
2.000
Material tècnic
2.000
Despeses diverses
2.000
Seguretat Social
4.000
Telèfon
2.000
TOTAL
20.800
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,

www.flix.cat
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*****************************
15. 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:
- Nomenament del representant de l’Ajuntament de Flix en el Consell Rector de
SAGESSA.
El Ple, aprova per UNANIMITAT de vots del nombre legal de membres de la
Corporació, 11 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.
*****************************
15.1. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL
RECTOR DE SAGESSA
Atès que el grup SAGESSA, mitjançant escrit de data 12 de novembre de 2007, ha sol·licitat
d’aquest Ajuntament el nomenament del seu representant en el Consell Rector de l’esmentat grup,
es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Flix en el Consell rector del
Grup SAGESSA, l’Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández.
SEGON.- Traslladar aquest acord a SAGESSA als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor.

*****************************
9.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
a) Visita del Director Territorial del Servei Català de Trànsit. L’Alcalde informa que avui ha
visitat el municipi, el nostre convilatà Eusebi del Olmo, Director del Servei Català de Trànsit a
Tarragona, per tal d’analitzar diversos punts negres que hi ha a la nostra població. S’ha tractat la
problemàtica que creen els semàfors a la zona dels 4 Camins, sobre tot a l’estiu i els dies que hi ha
molt trànsit, en que els semàfors creen llargues cues. També s’ha tractat el tema de la cruïlla del
Continental, on sembla que la millor solució seria instal·lar una rotonda, tot i que el Servei de
Carreteres hi veu problemes, una altra possibilitat seria instal·lar semàfors, per tal d’obligar a reduir
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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la velocitat. Una altra de les qüestions plantejades és l’accés al Polígon Industrial de la Devesa, on
es pensa que la millor solució seria la instal·lació d’una rotonda per dirigir tant el trànsit de la C-12,
com l’interior del Polígon.
b) Reunió amb representants d’ACUAMED. L’Alcalde informa que el passat dia 26 de
novembre, ell i el primer tinent d’Alcalde van anar a Madrid per tal de mantenir una reunió amb
ACUAMED, per tal de negociar les compensacions a rebre per l’Ajuntament de Flix per la utilització
de l’Abocador Municipal del Racó de la Pubilla.
c) Reunió amb el Director General del Centre Tecnològic de Manresa, per tractar del
conveni que s’ha d’establir entre ambdues entitats pel que fa al funcionament del centre teconològic
Medioambiental de Flix.
d) Xerrada de benvinguda als nouvinguts als nostre municipi, que es va fer el dia 27 de
novembre, amb la participació de 10 estrangers, aproximadament un 10% dels estrangers nous que
s’han empadronat al municipi aquest darrer any. L’Alcalde explica que se’ls hi ha donat molta
informació.
e) Propera celebració del primer aniversari del Casal del Jove, que es celebrarà el proper
divendres, dia 7 de desembre.
h) Propera visita de responsables de la Secretaria General de Joventut, el proper dia 14 de
desembre al Centre d’Empreses de la nostra població.
i) Reconeixement a la Sra. Anna Roselló. L’Alcalde informa que el proper dia 15 de
desembre es celebrarà al nostre municipi un acte d’homenatge a la Sra. Anna Rosselló, escriptora i
lluitadora per les llibertats, que va néixer al nostre poble, (filla d’un secretari de l’Ajuntament de Flix
de la dècada dels 20 i 30), i que va sempre ha portat amb orgull els seus origens.
La regidora de Cultura, Sra. Carolina Rofes informa dels actes que s’organitzaran amb
motiu de la marató de TV.
La regidora de la Dona, Sra. Neus Guiu informa que properament es presentarà al nostre
municipi el Servei d’atenció a la dona.
*****************************
10.- TORN OBERT DE PARAULES
Ni per part dels regidors, ni per part del públic assistent, se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent
l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari municipal, en dono fe, en
compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
L’Alcalde-President,
El Secretari general,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 18/12/2007
Flix, 18 de desembre de 2007.
El Secretari General,
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