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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 12/2008 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2008
Identificació de la sessió:

Hi assisteixen:

Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Forma de convocatòria:
Data de celebració:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:
Ordre del dia:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
12/2008
Decret d’Alcaldia núm.: 185/2008
28 de novembre 9 de 2008.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
19:10 hores
20:05 hores

Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sra. Rita Maria Costa Puey
Sr. Joan Josep Mauri Hierro
Sr. Jaume Josep Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Arturo González i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol,

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Parcial de la
Ventonella.
4. Aprovació de l’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut
entre l’Ajuntament de Flix i l’Agència de Protecció de la Salut, i aprovació
del corresponent conveni regulador.
5. Adhesió de l’Ajuntament de Flix al Conveni de col·laboració entre el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
6. Declaració de l’obra: “Instal·lació d’una central fotovoltàica a la coberta del
Centre d’Empreses la Ribera”, com a obra d’especial interès municipal.
7. Moció en relació a la instal·lació d’una Caserna dels Mossos d’Esquadra a
Flix.
8. Moció en relació al retorn de l’IVA als municipis.
9. Moció en relació a l’aplicació de la Llei d’estabilitat pressupostària.
10. Moció “Violència de Gènere”
11. Suport projecte “Catalunya i voltants amb bicicleta”.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,

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

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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12. Assumptes sobrevinguts.
13. Informes diversos.
14. Torn obert de paraules.
Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en primera
convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
***************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple: Acta núm.: 11/2008, corresponent a la
sessió ordinària de 17 d’octubre. 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.- DESPATX OFICIAL
2.1. DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets de presidència següents
Núm.
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Data
14/10/2008
18/10/2008
31/10/2008
28/10/2008
03/11/2008
03/11/2008
03/11/2008
03/11/2008
04/11/2008
06/11/2008
07/11/2008
07/11/2008
10/11/2008
10/11/2008
11/11/2008
12/11/2008
14/11/2008
14/11/2008

Referència
Anul·lació rebuts aigua, ACA i Taxes públics de diferents cintribuents.
Aprovació liquidació subsidiària . Sra. M. Dolores Ruz.
Autorització lliurament documents demanats per G. Vilarasau.
Trametre expedient administratiu de G.Vilarasau al Jutjat 2 de Tarragona
Autorització de lliurament a “Tojomi SL” còpia expedient sol.licitat.
Convocatòria Junta de Govern de 7/11/2008
Ratificació exp. legalitat urbanística, Sr. Palazón
Contractació laboral màxima urgència. Marta Gazquez i Nrea Castellví.
Autorització al Sr. Alcalde par signar poders per a pleits.
Resolució estimatòria reclamació propietaris parking C/ Escoles.
Expedient legalitat urbanística. Jose Matias Simón Mestres.
Ratificació exp. legalitat urbanística. José Ramon Huerga Pérez.
Nomenament integrants Mesa contractació. Màquina escombradora. S.A
Lliurament a “SEGIPSA” còpia exp. obres “Bonsol Import Export. S.L.
Acord amb concessió subvencions al Club Escacs i Club Nàutic
Admissió a tràmit recl.de resp. patrimonial per Mútua General de Seguros
Llicència obres per excavació mitjançant voladures obra Reg Monredons.
Aprovació ordre d’execució. Esesol Cro S.L.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Núm.
178
179
180
181
182

Data
14/11/2008
14/11/2008
21/11/2008
21/11/2008
21/11/2008

Referència
Aprovació ordre d’execució . Mario Figueras i Montserrat Pérez
Nomenament integrants Mesa contractació. Màquina escombradora.S.B
Autorització trasllad restes Cementiri. Funerària Comarcal.
Correcció errada Junta de G.L. 8/2008 de 29/08/2008
Notificació canvi de subjecte passiu al senyor Josep M. Grau Belart.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
2.2. RATIFICACIONS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN.
Antecedents:
1.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix va adoptar en sessió celebrada el dia 10 de
novembre de 2008, el següent acord:
“Atesa la sol·licitud de la Sra. Celia Morales Gómez Directora de l’Escola Bressol Municipal
“Pam i Toc” en que sol·licita la designació d’un representant de l’Ajuntament per tal de formar
part del Consell de Participació del Centre. Aquesta Junta de Govern Local, a la vista de la
sol·licitud, acorda per UNANIMITAT,
Primer.- Designar la senyora Montserrat Canals Aliaga, Regidora d’Educació com a
representant de l’Ajuntament al Consell de Participació de l’Escola Bressol Municipal.
Segon.- Ratificar el present acord pel ple de l’Ajuntament.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la sol·licitant als efectes oportuns.”
2.- El punt segon de l’esmentat acord, preveu la seva ratificació pel Ple de la Corporació, es
proposa l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de Junta de Govern de 10 de novembre de 2008, pel qual es
designa a la senyora Montserrat Canals Aliaga, Regidora d’Educació com a representant de
l’Ajuntament al Consell de Participació de l’Escola Bressol Municipal
VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació de l’anterior acord de Junta de Govern, es ratifica
per UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la
Corporació.
********************************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL AL PLA PARCIAL
URBANÍSTIC LA VENTONELLA.
Antecedents.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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1.- Amb data 8 d’abril de 1987, la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar
definitivament el Pla Parcial del sector de la Ventonella. L’esmentat Pla va ser objecte d’una
primera modificació, aprovada definitivament en data 25 d’abril de 1990, i d’una segona
modificació aprovada definitivament en data 6 de març de 2006.
2.- L’Institut Català del Sòl ha presentat a aquest Ajuntament, amb data 22/04/2008, (Registre
d’entrada núm.: 1051), una Modificació puntual del Pla parcial urbanístic la Ventonella.
3.- L’Arquitecte Municipal, Sr. Antoni Masàlies, en data 22/04/2008, ha informat favorablement
el contingut de l’esmentada modificació puntual del Pla Parcial de la Ventonella.
4.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 5 de juny de 2008, va acordar:
a) Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Parcial urbanístic La Ventonella,
formulat a iniciativa de l’Institut Català del Sòl, condicionat als requeriments efectuats
pels Serveis Tècnics municipals.
b) Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant la publicació
dels corresponents edictes a inserir en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa
periòdica. El termini d’informació pública es comptarà a partir de l’endemà de la darrera
publicació obligatòria.
c) Sol·licitar els següents informes sectorials,
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Agència Catalana de l’Aigua
5.- Amb data 18/07/2008, es van sol·licitar els informes a que es fa referència en l’antecedent
quart del present acord.
6.- En el BOPT núm.: 142, de 18/06/2008, i en el Diari EL PUNT de 20/06/2008, es van publicar
els corresponents edictes d’exposició pública.
7.- Finalitzat el termini d’exposició pública no es van presentar ni reclamacions ni al·legacions
contra el mateix.
8.- Amb data 14/10/2008, (RE 2582), s’incorpora a l’expedient informe de l’ Agència Catalana
de l’Aigua.
9.- Amb data 16/10/2008, (RE 2611, s’incorpora a l’expedient l’informe emes pels Serveis
Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
10.- Amb data 31/10/2008, s’incorpora a l’expedient informe favorable emès per l’Arquitecte
Municipal.
Fonaments de dret:
1.- L’article 93 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós de la
Llei d’Urbanisme, estableix que el planejament urbanístic, atès que és una disposició de
caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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2.- L’article 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós de
la Llei d’Urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. En
igual sentit s’expressa l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
3.- L’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova, el text refós de la
Llei d’Urbanisme regula el procediment de tramitació dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels qual pertoquen a
l’Ajuntament corresponent. Un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial s’han de posar a
informació pública, per un termini d’un mes. Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha
de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals
l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En
igual sentit s’expressa l’article 110.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme
4.-Pel que fa a l’òrgan competent per aprovar-los amb caràcter provisional, ha de ser el Ple de
la Corporació, atès el que disposen els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i, 52.2.c), del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, (aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril),
En conseqüència, a la vista dels anteriors antecedents i fonaments de dret, es proposa al Ple
de l’Ajuntament de Flix l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR amb caràcter provisional la modificació puntual del Pla Parcial urbanístic
La Ventonella, formulat a iniciativa de l’Institut Català del Sòl.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord, juntament amb una còpia de l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats que figuren en l’expedient.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
4. APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT, I
APROVACIÓ DEL CORRESPONENTS CONVENI REGULADOR.
Antecedents:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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1.- L’Agència de protecció de la salut ha fet arribar a aquest Ajuntament una proposta de
conveni de col·laboració que te per objecte la regulació de l’encàrrec que realitza l’Ajuntament a
favor de l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència
local
2.- Aquest Ajuntament està interessat en aprovar l’esmentat conveni.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut
entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Flix que figura com annex al present
acord.
SEGON.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde-President, o regidor en qui delegui per a la signatura
del present conveni.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a l’Agència de Protecció de la Salut als efectes
oportuns.
Annex
CONVENI D’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
ENTRE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE
XXXXXXXXXXXXX
Tortosa, XX de XXXXXXXX de 2008
REUNITS
D’una part, Miquel Àngel Arasai Favà, director del Servei regional a les Terres de l’Ebre de
l'Agència de Protecció de la Salut
I de l’altra, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, alcalde de l’Ajuntament de XXXXXXXXXXX
ACTUEN
El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, d’ara en endavant l’APS en
ús de les facultats que li confereix , l'article 24g) del decret 128/2006,de 9 de maig,pel qual
s’aprova l’Estatut de l’Agència de Protecció de la Salut.
El segon, en representació de l’Ajuntament de XXXXXXXXX ocupant el càrrec d’alcalde, per
reeelecció/nomenament del xxx data xxx amb les més amplies facultats de representació del
xxxxxxx, atorgades per l’article XX del text normatiu corresponent.
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor XXXXXXXXXXX, secretari de la corporació i
funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de conformitat
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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amb la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'empleat Públic,
EXPOSEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents
comparteixen competències en aquestes matèries.
2. Que l’APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis i les activitats referits a la protecció de la
salut i coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels
factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les
persones. L’APS du a terme aquest objectiu exercint les funcions i activitats previstes als
articles 16 i 17 de la Llei 7/2003,de 25 d’abril, de protecció de la salut.
3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels
serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori,
assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.
4. Que, en data 11 de gener de 2006, l’Honorable senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de
Salut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i el senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la
Federació de Municipis de Catalunya, van signar el Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i
les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut
puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
5. Que l’Ajuntament de XXXXXXXXX i l’APS, volen crear un nou marc de cooperació
interadministrativa basat en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els
aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor
dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, respectant el
marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.
Per l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present conveni de
col·laboració interadministrativa amb subjecció als següents
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament de
XXXXXXXXXXXX a favor de l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la
salut de competència local, que s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament en l’annex
d’aquest conveni. No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o serveis que integren el
catàleg de serveis de l’APS, aprovat pel seu Consell Rector el 27 de març de 2007.
Segon.- En l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà el terme municipal de
XXXXXXXXXXX, sense cap contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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pacte tercer del conveni subscrit el dia 11 de gener de 2006 entre el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya.
Tercer.- El personal que portarà a terme les tasques de protecció de la salut és el personal
funcionari o laboral de l’APS adscrits en el sector, mentre que l’Ajuntament no adscriu cap
mena de recurs, ni personal, ni material.
Quart.- L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per la seva part, l’Ajuntament també es
compromet a comunicar a l’APS totes les accions que emprengui i els actes administratius que
adopti derivats de les actuacions i propostes que l’APS ha realitzat en el marc d’aquest
conveni, així com al seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de
les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.
Cinquè.- L’Ajuntament comunicarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS,
cada vegada que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la
informació necessària relativa al cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels sistemes
habituals de comunicació: el correu, el fax, el telèfon o el correu electrònic.
Sisè.- Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per
dos representants de l’Agència i un representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar cada any una memòria que reculli les activitats
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.
Setè.- La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà
caràcter confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions,
dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les
per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran
pel compliment de la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en
virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es
podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers
no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions
que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es
comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personal d’aplicació en cada cas,
a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre les mateixes.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de
resolució del conveni.
Vuitè.- Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni
en l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, al menys, en català d’acord amb les
obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, i de les disposicions que la desenvolupen.
Novè.- L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o el de
l’APS en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Desè.- La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni
restarà subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets
inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en
l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a
l’APS. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o finals,
en part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar
per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’APS i, en qualsevol cas, en la
reproducció que se'n dugui a terme es farà constar que el treball és propietat de l’Agència.
Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar
públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni
sense el consentiment de l’Agència.
Onzè.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins al XX de XXXXXXX del 2012.
Per acord mutu de les parts, el conveni es podrà prorrogar abans de la seva expiració. Les
pròrrogues del conveni hauran de fer-se de manera expressa i tindran caràcter bianual.
Dotzè.- Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- Denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
Tretzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre
la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciós administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el
signen per quintuplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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ANNEX
Activitats que el Servei Regional a les Terres de l’Ebre portarà a terme en el municipi de
XXXXXXX sense cap contraprestació de conformitat amb el Catàleg de Serveis de l’Agència de
Protecció de la Salut:
Cens poblacional: XXXX persones
I. Serveis mínims
ACTIVITATS
NOMBRE/PERIODICITAT
1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic

3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats
4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris

6. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
5.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA FEDERACIÓ
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES.
Antecedents:
1.- Amb data 15 d’octubre de 2008, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques han
signat un conveni de col·laboració per al foment i concreció de les actuacions dels municipis
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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membres de la FMC i de l’AMCC en relació al programes propis de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
2.- El pacte tercer del conveni a que es fa referència en el punt anterior, preveu la possibilitat
de que les entitats locals associades a la FMC i a l’AMCC puguin adherir-se a l’esmentat
conveni.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Flix al conveni de data 15 d’octubre de
2008, signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
SEGON.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde-president, o regidor en qui delegui, per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
6.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE L’OBRA: “CONSTRUCCIÓ D’UNA
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA DE 15 KW A LA COBERTA DEL CENTRE D’EMPRESES
LA RIBERA”, COM A OBRA D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL ALS EFECTES
PREVISTOS EN L’ARTICLE 103.2.a) DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE
MARÇ, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS.
Antecedents:
1.- Mitjançant acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, adoptat en sessió celebrada el
dia 10 de novembre de 2008, es va concedir a ECOTÈCNICA ENERGIES RENOVABLES, SL,
llicència municipal d’obres per a la construcció d’una instal·lació fotovoltaica de 15 Kw a la
coberta del Centre d’Empreses La Ribera a Flix.
2.- L’esmentat acord aprovava la següent liquidació tributària:
Exp.
Sol·licitant
97/2007
ECOTÈNCIA ENERGIES RENOVABLES, SL

ICIO
2.410,82

Taxa
100,45

Fonaments de Dret:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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1.- L’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que es podrà concedir una
bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals,
històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
2.- L’esmentat article estableix que la competència per aprovar l’esmentada declaració
correspon al Ple de la Corporació.
Atès que es considera que la instal·lació d’una central fotovoltaica a la coberta del Centre
d’Empreses La Ribera de Flix, suposa una inversió medioambiental important, i que per tant, es
dona el supòsit regulat en l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, en el sentit de
considerar la realització de l’esmentada obra com a d’especial interès municipal.
En conseqüència, atesos els anteriors antecedents i fonaments de Dret, es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR la declaració com a obra d’especial interès municipal de l’obra:
“Construcció d’una instal·lació fotovoltaica de 15 Kw a la coberta del Centre d’Empreses La
Ribera a Flix”, que a de portar a terme al municipi de Flix ECOTÈCNICA ENERGIES
RENOVABLES, SL, per concorre circumstàncies socials que així ho justifiquen.
SEGON.- ACORDAR la bonificació establerta en l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, corresponent al 95 % de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.
TERCER.- DEIXAR sense efecte la liquidació tributària aprovada per acord de Junta de Govern
de 10 de novembre de 20087, i aprovar la que s’indica a continuació.
Exp.
Sol·licitant
97/2008 ECOTÈCNICA ENERGIES RENOVABLES, SL,

ICIO
120,54

Taxa
100,45

QUART.- TRASLLADAR aquest acord a ECOTÈCNICA ENERGIES RENOVABLES, SL, als
efectes oportuns.
CINQUÈ.- CONTRA el present acord, pel que fa a la declaració d’obra d’especial interès
municipal, que esgota la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra els acords d’aprovació de les liquidacions tributàries, que no posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
7.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASERNA DELS MOSSOS
D’ESQUADRA A FLIX.
El municipi de Flix ha disposat des de fa quasi cent anys d’una Caserna de la Guàrdia Civil, i
dels serveis que de la mateixa prestava, ateses les especials característiques del municipi, amb
la presència d’una important instal·lació química.
El municipi de Flix es dels pocs municipis que està inclòs en dos àmbits d’actuació de 2 dels
plans d’emergència més importants, d’una banda el PLASEQTEBRE, (Pla del sector químic de
les Terres de l’Ebre), i, d’altra, el PENTA, (Pla d’emergències nuclears de Tarragona).
Amb del desplegament del Cos dels Mossos d’Esquadra, es procedeix, com a conseqüència
del mateix, al replegament de las Guàrdia Civil, la qual cosa comportarà el tancament de la
caserna del nostre municipi.
El 18 de novembre de 2002, aquest Ajuntament ja va fer arribar a la Honorable Consellera de
Justícia i Interior, la senyora Núria de Gispert, un escrit exposant les condicions particulars de
Flix i la seva zona d’influència que justifiquen la ubicació en aquest municipi d’una caserna. En
aquest escrit també es fa referència a les converses que anteriorment s’havien mantingut amb
l’Honorable Consellera Cuenca i l’Honorable Conseller Pomés en aquest mateix sentit.
Atès que aquest Ajuntament considera necessari la presencia policial permanent al nostre
municipi, donades les seves especials característiques, per l’existència d’una important
indústria química al municipi, amb el conseqüent moviment per carretera de diverses matèries
altament perilloses, i la proximitat d’una central nuclear, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya la presència permanent del Cos de Mossos d’Esquadra al nostre
municipi, mitjançant la instal·lació d’una caserna.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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8.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL RETORN DE L’IVA ALS MUNICIPIS.
Vista la discrepància interpretativa efectuada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès quant a
la modificació operada per l’Estat espanyol en els articles 78, 102 y 104 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va concretar l’extensió de la seva discrepància
en el sentit d’afirmar que les esmentades modificacions contravenien la Sexta Directiva del
Consell (Directiva 77/388/CEE, de 17 de maig de 1977) en matèria d’harmonització de
legislacions dels Estats Membres relatius als impostos sobre volum de negoci.
Atès que aquesta concreció es referia especialment a l’article 19 de la Directiva que autoritza
els Estats Membres per a la inclusió d’un denominador de prorrata sobre la quantia de les
subvencions que no es trobin vinculades directament al preu de les operacions subjectes.
Atesa la correlativa queixa amb número d’expedient IN/P/995246, que l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès va formular davant dels serveis de la Comissió Europea, per considerar que
l’Estat espanyol feia un ús indegut de l’autorització als Estats Membres continguda en l’article
19 de la Sexta Directiva i, més concretament, limitant els drets de deduccions que tenien els
ens locals i les Comunitats Autònomes, ja que, se’ls alterava l’equilibri financer, provocant fins i
tot, la deslocalització de factors de producció cap a d’altres Estats on l’aplicació de la Sexta
Directiva fos més favorable.
Atès que amb la modificació legislativa de l’Estat espanyol el que resultava evident és que
s’incidia de manera substancial en la despesa autonòmica i local, essent aquesta mesura
considerada com a “mesura de compensació silenciosa” absolutament prohibida per
l’ordenament comunitari i, provocant aquesta, un evident desequilibri financer entre l’Estat i els
Ens Locals, és a dir, entre qui té la potestat recaptatòria i qui no la té.
Per tot això, davant la queixa efectuada per l’Ajuntament de Sant Cugat contra l’Estat espanyol
en el sentit que adeqüés el seu dret intern a la correcta interpretació de la Sexta Directiva de
l’IVA, el Tribunal de Justícia de Luxemburg va dictar sentència el 6 d’octubre de 2005 declarant
l’incompliment de l’Estat espanyol quant a les seves obligacions comunitàries i, especialment,
per haver introduït una prorrata de deducció de l’Impost sobre el valor afegit suportat pels
subjectes passius que efectuen únicament operacions gravades i per haver instaurat una
norma especial que limita el dret a la deducció de l’IVA corresponent a la compra de béns i
serveis finançats per subvencions.
El 30 de març de 2006, va aparèixer publicada al BOE núm. 76 la modificació de la Llei de l’IVA
per tal d’adequar el seu contingut a l’aplicació de la regla de prorrata de la Sexta Directiva
europea. Malauradament, en l’esmentada modificació no es contempla l’obligació - també
declarada per sentència de l’Alt Tribunal europeu - de no limitar els efectes en el temps de la
resolució judicial. De tal manera que, el TJCE entén que cal estendre l’eficàcia de la sentència
fins i tot al moment anterior al seu pronunciament, atesos els eventuals perjudicis econòmics
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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ocasionats als ens locals per l’Estat espanyol des del moment de l’errònia transposició de la
Sexta Directiva.
És a dir, que per a la completa execució de la sentència del Tribunal europeu, cal, igualment,
que hi hagi un reconeixement dels danys ocasionats de forma concreta i particular a tots i
cadascun dels ajuntaments afectats com a conseqüència de l’incompliment de l’Estat en
l’aplicació de l’anterior Llei de l’IVA i fins a la seva modificació mitjançant la Llei 3/2006, de 29
de març, efectuada després de recaure la Sentència.
En virtut de tot el hem exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR que, des del Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern de l’Estat
s’efectuïn les instruccions i ordres oportunes per a l’extensió dels plens efectes de la sentència
del TJCE sobre l’IVA, inclosa la reparació dels danys eventuals soferts i acreditats
individualment pels ens locals afectats.
SEGON.- SI cal, demanar la modificació de la Llei 3/2006, de 29 de març, que va introduir la
correcta transposició de la Sexta Directiva, en el sentit que estengui els efectes de la
modificació a tots els perjudicis efectivament soferts pels ens locals amb anterioritat a la
correcta transposició.
TERCER.- COMUNICAR aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, als
Departaments de Governació i Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió
d’Hisendes Locals de la FEMP, al Ministeri d’Economia i Hisenda i a les Cambres legislatives
autonòmiques i estatals.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
9.-MOCIÓ EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
Atès que els Ajuntament han anat consolidant un ventall molt ampli de serveis a la ciutadania i
que, constantment, han hagut d’anar assumint noves atribucions sense el recolzament
econòmic necessari per a fer front a aquestes.
Atès que s’ha arribat a una situació d’ofec econòmic i financer dels ajuntaments de Catalunya,
sent clarament insuficient el sistema de finançament local actual per poder assumir tots els
serveis i competències a què han de fer front.
Atès que estem immersos en una crisi econòmica, fet que ha provocat que la situació
econòmico-financera de les entitats locals sigui encara més complicada del què és habitual, ja
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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que, per una banda, han disminuït en picat els ingressos dels cabals públics i, per una altra
banda, hi ha la necessitat de destinar més recursos a polítiques socials de proximitat.
Atès que la legislació actual limita la capacitat d’endeutament, sense deixar marge de
maniobra.
Atès que cal reformular el model de finançament de l’administració local, però que la situació
actual és insostenible, fet que provoca la necessitat d’adoptar mesures urgents.
En virtut de tot el hem exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER. DEMANAR al Govern de l’Estat flexibilitat en l’aplicació de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, així com una reforma urgent d’aquesta, que permeti que aquelles
administracions que compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una suficient
capacitat financera, puguin augmentar la seva capacitat d’endeutament en un nombre limitat
d’exercicis.
SEGON. COMUNICAR aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats,
al Departament de Governació i Administracions Públiques, al Departament d’Economia i
Finances i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
10.- MOCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones des
de que l’any 1999 a través de la Resolució 54/134 l’Assemblea General de Nacions Unides el
declarà com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i instà els
governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar
accions dirigides a sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la
dona, violència que defineix com aquells actes vers les dones que "puguin tenir com a resultat
un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests
actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública
com a la privada".
El fet que les dones continuïn sent víctimes de la violència masclista posa en qüestió el
desenvolupament democràtic i l’assoliment del respecte dels drets humans de les nostres
societats. És una violència que fereix directament a les víctimes però que ho fa també a les
dones i als homes que volen construir unes relacions personals i socials basades en el
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
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reconeixement, el respecte i la igualtat, i que treballen per fer dels nostres pobles i ciutats
espais de convivència i de pluralitat, on la violència vers les dones no hi sigui present.
L’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el passat mes d’abril, de la Llei
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, una llei integral sorgida de la participació
i experiència de les mateixes dones que han viscut situacions de violència, així com dels grups
de dones, partits polítics i agents socials implicats en aquest greu problema social, representa
un importantíssim pas endavant en el seu abordatge.
La llei ha posat al centre les dones com a subjectes de dret i la consideració que la violència
masclista és una gran vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals, així com un
impediment per a assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat.
El Ple d’aquest Ajuntament, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional Contra la
Violència vers les dones, vol donar suport a totes les iniciatives que tinguin com a finalitat
combatre la violència de gènere.
En relació als antecedents exposats, i amb la voluntat de continuar lluitant contra la violència de
gènere i impulsar i defensar totes les actuacions destinades a eradicar-la, els sotasignants
proposem al Ple l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- REITERAR de manera clara i explícita el rebuig més ferm davant d’una problemàtica
social tant greu com és la violència de gènere i expressar la nostra solidaritat amb totes les
dones que pateixen i han patit la violència i recordar especialment a totes aquelles que al llarg
d’aquest any han mort assassinades.
SEGON.- CONTINUAR fomentant l’educació basada en valors d’igualtat, tolerància, respecte i
no discriminació, que permeti posar fi als rols basats en la desigualtat, la intolerància i en la
subordinació de gènere, implicant a tota la societat.
TERCER.- RENOVAR públicament el compromís d’aquest ajuntament d’avançar en les
polítiques de gènere i igualtat. La democràcia, la cultura per la pau i la igualtat de gènere són la
base per establir relacions igualitàries entre dones i homes, i per tant, per combatre la violència
de gènere.
QUART.- REITERAR el compromís d’aquest ajuntament de vetllar pel compliment del protocol
d’atenció a dones víctimes de violència del nostre municipi i per tant, per garantir que les dones
del municipi rebin una atenció global i coordinada.
CINQUÈ.- CONTINUAR realitzant actuacions preventives i de sensibilització al conjunt de la
ciutadania, al mateix temps que es reforcen els serveis d’atenció a les dones víctimes de
violència de gènere i als seus fills i filles.
SISÈ.- RECOLZAR totes les iniciatives impulsades per qualsevol entitat i/o institució que tinguin
com a finalitat combatre la violència de gènere.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
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SETÈ.- TRASLLADAR aquests acords al President del govern central, al President del govern
de Catalunya i als grups del Parlament de Catalunya i les Corts Generals.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
11.- SUPORT PROJECTE “CATALUNYA I VOLTANTS AMB BICICLETA”.
Vista la moció presentada per tots els grups municipals amb el contingut següent:
“El Sr. Jordi del Egido Torres ens presenta el projecte de cicloturisme anomenat “Catalunya i
Voltants amb bicicleta” presentat davant la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, el
qual pretén fomentar l’esport del ciclisme des d’una perspectiva turística i cultural, i demana el
suport municipal des de la perspectiva territorial que es veu beneficiat, a nivell esportiu, turístic i
medioambiental”.
El Sr. Alcalde President, desprès de l’oportuna reunió amb el ciclista Sr. Jordi del Egido,
promotor de la iniciativa de lleure a debat, explica que es tracta d’un campionat de cicloturisme
amb rutes, portant un “carnet de ruta” per segellar als municipis establerts com a control (com
es fa al Camí de Santiago) per rebre desprès un diploma acreditatiu amb les dades personals,
quilometratge, temps emprat, perfil totogràfic, etc. i la presentació al públic seria la d’un llibre en
pla turístic, amb fotos a color dels atractius i un mapa per a cada ruta marcant l’itinerari a
seguir, on destacarien els sectors monumental, gastronòmic, parcs naturals i zones de Pein,
zones agrícoles i ramaderes, etc. i que es distribuiria en oficines de turisme, biblioteques,
centres d’ensenyament, associacions de veïns i de comerciants. Ha destacat la promoció
turística que suposaria pel municipi, en enfocar-se des de diversos àmbits, i els ciclistes que
s’allotgessin al poble viurien més de prop els costums, fires i festes populars, gastronomia, etc.,
per la qual cosa cal fer difusió d’una feina ben feta com aquesta. Un “carnet de ruta” per
segellar als establiments també suposa una gran promoció comercial, perquè comerciants i
empresaris es donin a conèixer com a control de pas pel poble, remarcant la importància dels
cicloturistes com a clients potencials del petit comerç si van a esmorzar, de compres, allotjarse, etc.. Valorant l’existència de diversos espais agrícoles i zones del marge de l’Ebre dins el
terme municipal, que s’engloba dins l’àmbit del “turisme rural” la considera positiva pel fet que
es podrien incloure informacions complementàries dels conreus de la zona i el món de la natura
com un àmbit per incentivar, i seria bo que els ciclistes el coneguessin més de prop, entenent
que són espais que cal preservar i protegir. El Sr. del Egido, ha remarcat la importància que
podria tenir per a l’esport del ciclisme entre la població, ja que fomenta l’ús de la bicicleta com
una eina d’esbarjo, i cal ajudar-lo des de l’administració pels seus avantatges. Remarca que
seria una gran eina de consulta pels ciclistes que s’entrenen amb vistes a curses juvenils,
amateurs i professionals.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
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Atès que l’objecte és fomentar l’esport de la bicicleta, i els cicloturistes en serien uns clients
potencials benvinguts pel nostre comerç local si van a dinar, de compres, allotjar-se, etc.,
remarcant la importància d’incloure una relació de llocs per menjar i dormir.
Atès que serà una atractiva eina per difondre el nostre patrimoni com el Castell, donat per
Ramon Berenguer IV i fortificat durant la Guerra dels Segadors, el Santuari de la Mare de Déu
del Remei, i l’Església parroquial , la nostra cuina típica, festes populars, etc.
Atès que una guia turística serà un bon canal per promocionar l’entorn natural, amb les Serres
de Valldembles, de les Veremusses, de les Vallfenoses, de les Crestes de Faro, de Montvià,
amb el Meandre de Flix i els Rius Ebre i de la Cana que hi travessen, i les seves Valls de Sant
Joan, d’Anoguers, de Castellons, dels Vingalis, i els barrancs de les Veremusses, de
Tresfonts, de Faro, dels Abellars, així com el sector agrari al terme, amb zones agrícoles com
els Plans del Cigró, de l’Estel, d’en Roc, de la Lloba, Planadame, les Planes, etc., i amb mercat
agrícola propi, que fomenta el conreu de la vinya, cereals i ametllers.
Els Grups Municipals ERC, PSC i CIU, proposen l’adopció del acords següents:
PRIMER.- DONAR suport al projecte “Catalunya i Voltants amb bicicleta” presentat pel Sr. Jordi
del Egido Torres, pel seu caire esportiu, cultural i medioambiental, així com demanar al Consell
Comarcal de La Ribera d’Ebre, a la Diputació de Tarragona, a la Secretaria General de l’Esport
i a les Direccions Generals de Comerç, de Patrimoni Cultural i de Desenvolupament Rural de la
Generalitat que també donin suport, per tal de consensuar-ho entre l’administració i les entitats
del món de la bicicleta i associatiu /comercial per dur-ho a terme com una oferta didàctica i de
lleure a l’abast de joves i grans.
SEGON.- TREBALLAR conjuntament amb el promotor de la iniciativa i les altres
administracions dels Països Catalans i de l’estat espanyol, de manera que pugui arribar a ésser
una realitat nacional, traspassant les fronteres del Principat de Catalunya, cap a l’Aragó, la
Comunitat Valenciana i els Pirineus francesos.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Sr. Jordi del Egido Torres, al Club Ciclista de Flix, a la
Unió de Botiguers de Flix, al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a la Diputació de
Tarragona, a la Secretaria General de l’Esport i a les Direccions Generals de Comerç, de
Patrimoni Cultural i de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
********************************************
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes
diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat amb l’establert en els
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
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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:
- Adhesió de l’Ajuntament de Flix al conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom del Govern de
la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i desenvolupament de
la interoperatibilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes
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.
12.1. ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A
L’IMPULS I DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERATIBILITAT DELS SISTEMES
D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES.
Antecedents:
1.- Amb data 22 d’octubre de 2006 es va signar el conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom del Govern de la Generalitat
de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració
Oberta de Catalunya per a l’impuls i desenvolupament de la interoperatibilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes.
2.- Aquest Ajuntament està interessat en adherir-se al conveni a que s’ha fet referència en
l’antecedent anterior.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Flix al conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom del Govern de la Generalitat
de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració
Oberta de Catalunya per a l’impuls i desenvolupament de la interoperatibilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes, que figura com annex al present acord.
SEGON.- NOMENAR el Sr. Josep Viñado i Pujol, amb DNI núm.: 39.868.608-V, cap dels
serveis municipals com a interlocutor únic de l’Entitat amb el Consorci AOC
TERCER.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques,
al Consorci Localret, a l’Ajuntament de Barcelona, al Consorci Administració Oberta de
Catalunya als efectes oportuns.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
Flix, 19 de desembre de 2008.
El secretari municipal,
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Annex
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS
I EL DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ
DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES
Barcelona, 22 d’octubre de 2006
REUNITS
L’Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, alcalde president de l'Ajuntament de Barcelona, que actua
facultat per a aquest acte en virtut de l'habilitació legal conferida per l'article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general de la Corporació.
L’Hble. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz, conseller de Governació i Administracions Públiques, que
actua d’una part, en representació de la l’Administració de la Generalitat de Catalunya per
acord de la Comissió de Política Institucional de 10 d’octubre de 2006, pel qual s’autoritza al
Departament de Governació i Administracions Públiques a subscriure aquest conveni, i d’altra,
en representació del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en endavant
Consorci AOC, com a president del mateix d’acord amb l’article 11 dels seus estatuts.
El Sr. Pere Navarro i Morera, president del Consorci local pel desenvolupament de les xarxes
de telecomunicacions i de les noves tecnologies dels ens locals de Catalunya, Localret, que
actua facultat per a aquest acte d’acord amb l’article 21 dels seus estatuts, assistit pel Sr. Jordi
Cases i Pallarès, secretari general del Consorci.
Totes les parts tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament
d’aquest document i
MANIFESTEN
I. El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb l’article 67del Decret
68/2004, de 20 de gener, té atribuïdes, entre altres funcions, les relacionades amb el
desenvolupament de l’administració electrònica i l’impuls al projecte Administració Oberta de
Catalunya.
En el desenvolupament d’aquestes tasques, el Departament de Governació i Administracions
Públiques ha constatat la necessitat d’impulsar la col·laboració amb altres administracions i
entitats per establir els mecanismes i el marc legal i organitzatiu que permeti l’intercanvi
telemàtic, tant de les dades com de la documentació necessàries per a la tramitació
d’expedients, així com la col·laboració d’aquestes institucions en la prestació de determinats
serveis, amb la finalitat bàsica d’evitar que els ciutadans, les empreses i les organitzacions
aportin documents en suport paper i dades que ja estan en poder de les mateixes
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
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administracions o altres institucions i hagin de fer desplaçaments innecessaris per dur a terme
tràmits amb les administracions públiques.
El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb aquestes funcions,
dirigeix el desenvolupament i la gestió de la Plataforma d’Integració i Col·laboració
Administrativa (PICA), que permet l’intercanvi entre els departaments de la Generalitat de
Catalunya de les dades i certificats electrònics relatius als ciutadans, les empreses i les
organitzacions.
II. El Consorci local pel desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves
tecnologies dels ens locals de Catalunya, Localret, està format per la major part dels
ajuntaments catalans i per les dues entitats municipalistes de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
L'Assemblea General del Consorci Localret en sessió de 26 de novembre de 2005 va aprovar
dos models d'ordenança tipus amb la finalitat d’impulsar i potenciar l'administració electrònica
en el si de les administracions locals i d'assolir un ús efectiu de les eines electròniques per tal
de millorar les tasques i serveis que tenen encomanades, facilitar les relacions amb els
ciutadans, les empreses i les altres administracions i entitats i, en definitiva, propiciar un millor
exercici dels drets i deures dels ciutadans.
Aquestes ordenances tipus, que poden ser aprovades pels ajuntaments consorciats,
estableixen també els procediments per a l’emissió i utilització de certificats telemàtics i
transmissions de dades.
III. L’Ajuntament de Barcelona participa de la voluntat de potenciar la interoperabilitat entre les
administracions públiques i altres institucions, tal com recull l’Ordenança reguladora de
l’administració electrònica, aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament de 24 de març de 2006.
Aquesta Ordenança estableix el principi de cooperació i col·laboració administrativa com un
dels principis informadors de la seva actuació i preveu que l’Ajuntament impulsarà la signatura
amb el Consorci AOC i la resta d’administracions públiques de tots aquells convenis i acords
que calgui per fer possibles i aplicables les previsions incloses en l’Ordenança, en particular, i
entre altres, els que tinguin per objecte la fixació d’estàndards tècnics i l’establiment de
mecanismes per intercanviar i compartir informació, dades, processos i aplicacions.
En el mateix sentit, l’Ordenança preveu que l’Ajuntament de Barcelona ha de promoure
l’eliminació de certificats i, en general, de documents en paper que han de ser substituïts per
certificats electrònics o transmissions de dades.
IV. El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica
pròpia, format per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, que té
per objecte, amb caràcter general, d’acord amb l’article 4 dels seus estatuts, la implantació dels
sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis que les administracions públiques
consorciades determinin. En aquest àmbit d’actuació, el Consorci promou el desenvolupament
d’eines per millorar la coordinació i les relacions entre les administracions, entre les
administracions i els ciutadans, les empreses i els professionals de Catalunya.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 19/12/2008
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Per gestionar aquests projectes de col·laboració interadministrativa, el Consorci AOC
desenvolupa, directament o en cooperació amb altres entitats, sistemes de comunicació de
dades i certificats electrònics i pot signar convenis amb administracions, col·legis professionals i
altres institucions per regular-ne la participació en aquests projectes.
Per tot l’exposat, les parts consideren que cal establir un marc de col·laboració que, d’acord
amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, permeti fer
realitat els objectius respectius i les previsions normatives que, en matèria d’interoperabilitat,
els afecten, d’acord amb els següents:
PACTES
Primer. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer
efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de l'Administració de la
Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals de
Catalunya que s’adhereixin a aquest conveni.
Segon. Els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i els òrgans i
entitats que en depenen, posaran a disposició de l’Ajuntament de Barcelona, i de les
administracions locals que s’adhereixin a aquest conveni, les dades i els certificats electrònics
relatius als ciutadans, les empreses i les organitzacions de què disposin, que poden substituir
els diferents documents acreditatius en suport paper i que són requerits en els procediments
d’altres administracions, d’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades de
caràcter personal.
Tercer. Localret, en col·laboració amb el Consorci AOC, portarà a terme la difusió i la publicitat
d’aquest conveni entre els ens locals de Catalunya per fomentar-ne l’adhesió, d’acord amb els
models de documents que figuren en l’annex, com emissors i requeridors de transmissions de
dades i de certificats telemàtics, tot garantint el compliment del que estableix la legislació de
protecció de dades de caràcter personal.
Per garantir l’homogeneïtat i coherència de les dades i serveis que s’ofereixen, com a
emissors, per part dels ens locals, Localret definirà el conjunt de dades i serveis que s’han de
prioritzar i en coordinarà la integració en el sistema d’interoperabilitat. Tanmateix, el consorci
Localret gestionarà les adhesions dels ens locals a aquest conveni.
Quart. L’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició de l’Administració de la Generalitat, dels
òrgans que en depenen i, si s’escau, de les administracions que s’adhereixin a aquest conveni,
les dades i els certificats electrònics previstos en el Catàleg de tràmits que estableix
l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica, tot garantint el compliment del que
estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
Cinquè. Per donar resposta a les necessitats de les administracions signants d’aquest conveni,
i de les que en un futur es puguin adherir en la gestió de la interoperabilitat entre els seus
sistemes d’informació, el Consorci AOC es fa càrrec de:
1. La creació i el desenvolupament d’un sistema d’informació de recursos
d’interoperabilitat per disposar d’un instrument de gestió dels intercanvis de dades i de
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certificats telemàtics oferts per les entitats emissores, i de les finalitats que han de dur a
terme les entitats requeridores que hagin estat autoritzades en cada cas.
2. El desenvolupament d’una plataforma de col·laboració interadministrativa (PCI) que
efectuï les transaccions d’una manera segura, controlant la identificació, l‘autorització, el
no rebuig i la fiabilitat tècnica.
3. El suport a les entitats emissores i receptores de dades i de certificats electrònics per
possibilitar aquests intercanvis de dades tant en l’àmbit tècnic, com jurídic i organitzatiu.
4. La posada en producció, durant el primer semestre de 2007, tant de la PCI com del SIRI
per al conjunt de les administracions catalanes.
Sisè. El Consorci AOC, mitjançant el sistema d’informació de recursos d’interoperabilitat (SIRI)
de la PCI, es responsabilitzarà de:
1. Desenvolupar i gestionar el catàleg de serveis de transmissions de dades i de certificats
electrònics que integrarà els serveis que l’Administració de la Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona i els altres ens locals que s’adhereixin a aquest conveni posin a disposició
d’altres institucions.
2. Gestionar les peticions d’ús dels organismes requeridors de les transmissions de dades
i certificats electrònics als organismes emissors, d’acord amb el procediment previst en
el pacte vuitè.
3. Comunicar als ens requeridors d’informació qualsevol variació en el catàleg, ja sigui en
l’ampliació de l’oferta o en la modificació dels serveis que estiguin emprant.
4. Gestionar la comunicació a les parts de qualsevol incidència en els serveis per motius
tècnics.
5. Proporcionar instruments que permetin obtenir estadístiques de gestió i fer consultes
sobre les transmissions efectuades.
6. Proporcionar instruments per garantir les mesures de seguretat que els ens emissors de
dades hagin determinat en el catàleg de serveis, i, en aquest sentit, facilitar com a
mínim:
a) La disposició de la relació actualitzada dels responsables designats
pels ens que fan transaccions.
b) La infraestructura d’autenticació i autorització d’usuaris, i el manteniment
corresponent, així com mecanismes que permetin que les verificacions
de seguretat associades a les peticions de dades i certificats
procedents de la PICA, la PCI i, si és el cas, d’altres sistemes
d’informació, no hagin de ser novament verificades ni gestionades pel
sistema que fa la transacció.
c) Els instruments per a la realització, pels organismes emissors,
d’auditories per verificar que les dades sol·licitades són utilitzades pels
organismes requeridors per a les finalitats autoritzades, en el marc d’un
procediment administratiu concret, i la resta de mesures de compliment
de la normativa de protecció de dades que siguin aplicables.
Setè. El Consorci AOC donarà suport a les institucions signants i als ens locals que
s’adhereixin a aquest conveni en els treballs d’adaptació dels sistemes d’informació i en els
processos de reenginyeria que siguin necessaris per a la incorporació dels serveis de
transmissió de dades, certificats i documents electrònics en la seva gestió administrativa. A
aquest efecte, el consorci AOC, amb la col·laboració de Localret, establirà guies i models de
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bones pràctiques en la implantació i establirà els convenis adients per ajudar els ens locals
adherits a cobrir les despeses de les adaptacions dels seus sistemes d’informació. Així mateix,
en el marc de les convocatòries de subvencions del Consorci AOC als ens locals s'inclouran
també les línies d'actuació adients per a l'assoliment d'aquests objectius.
Vuitè. Els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens que en
depenen, l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals que s’adhereixin a aquest conveni podran
accedir a qualsevol servei de transmissió de dades o a l’obtenció de certificats electrònics
disponibles en el catàleg de serveis en les condicions que l’ ens emissor corresponent hagi
fixat, amb la sol·licitud i acreditació prèvies del compliment d’aquestes condicions.
Per a la incorporació de noves utilitzacions de les dades i certificats electrònics existents en el
catàleg de serveis, caldrà que l’ens emissor estableixi les condicions perquè s’hi incloguin. En
el cas que l’emissor no sigui un únic ens, la comissió establerta al pacte dotzè proposarà
aquestes condicions, que seran comunicades a cada un dels ens perquè es pronunciïn sobre la
incorporació al catàleg. Transcorregut un mes sense manifestació expressa en contra
s’habilitarà la nova utilització, sempre que no sigui contrària a la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
Novè. El Consorci AOC signarà els convenis que siguin necessaris amb altres administracions
públiques, col·legis professionals i altres institucions per incorporar al SIRI els serveis de
transmissió de dades i de certificats electrònics d’aquestes institucions i fer-los accessibles a
les administracions catalanes. En els convenis corresponents s’establirà el procediment
d’accés per part d’aquests ens o institucions a les dades que les parts posen a disposició a
través del SIRI, d’acord amb el que estableix aquest conveni.
Quan es tracti de dades de caràcter personal o d'altres dades protegides per la legislació
sectorial, caldrà valorar cas per cas la possibilitat legal de fer efectiu aquest accés en atenció al
tipus de dades de què es tracti, la titularitat de les dades i del fitxer en el què es trobin, la
naturalesa jurídica i activitat de l'ens o institució que hi hagi d'accedir i els altres requeriments
que puguin establir-se a les normes aplicables.
Igualment, i sempre que sigui compatible amb la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, es podran incorporar al SIRI els serveis de transmissió de dades i de
certificats electrònics que hagin estat objecte de convenis interinstitucionals i que puguin ser
accessibles utilitzant la PCI del Consorci AOC.
Desè. Les parts es comprometen a comunicar amb antelació suficient qualsevol modificació en
els serveis inclosos en el catàleg i, especialment, qualsevol suspensió temporal del servei per
motius tècnics, per tal d’informar els usuaris a través del SIRI i evitar-los perjudicis.
Onzè. En tots els serveis d’interoperabilitat, el Consorci AOC es considerarà encarregat del
tractament de les dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i es compromet a adoptar i a implantar,
quan sigui necessari, les mesures tècniques de seguretat previstes pel Reial decret 994/1999,
d’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats
que continguin dades de caràcter personal.
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Dotzè. Es crea una comissió de seguiment, formada per un representant nomenat per
cadascuna de les parts signants del conveni, que es reunirà, com a mínim, amb una periodicitat
quadrimestral, per avaluar-ne l’aplicació i impulsar-ne el desplegament.
Tretzè. La vigència d’aquest conveni és d’un any des de la data de la signatura. Tanmateix, es
prorrogarà automàticament per períodes successius d’un any, tret que qualsevol de les parts el
denunciï per escrit amb un preavís de tres mesos d’antelació a la finalització del període de
vigència inicialment previst o de qualsevol de les pròrrogues.
Són causes de resolució anticipada del conveni l'incompliment per qualsevol de les parts dels
compromisos assumits, el mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit, i qualsevol
altra causa legalment establerta.
Catorzè. Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes
que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts
se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, les parts
signen aquest conveni, per quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que consten en
l’encapçalament.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’aprovació de l’anterior proposta d’acord, s’aprova per
UNANIMITAT, 11 vots a favor, dels vots del nombre legal de membres del Ple de la Corporació.
***************************************
13.- INFORMES DIVERSOS.
Informes d’Alcaldia:
a) L’Alcalde informa que el Ministeri de Cultura subvencionarà ka restauració del Castell
Nou de Flix, amb càrrec a l’1 % cultural.
b) L’Alcalde informa, que finalment s’han dissipat els dubtes que havien sorgit respecte a
les obres de descontaminació de l’embassament de Flix, informa el Sr. Alcalde que la
Ministra de Foment, Sra. Margarita Alvarez així ho va reiterar al Senat.
c) L’Alcalde informa de l’anunci efectuat pel Govern de l’Estat de l’aprovació d’un
Programa d’inversions destinat a obres dels ajuntaments de l’Estat, que estarà dotat
amb 8.000 milions de euros, i que s’hauran de portar a terme durant l’any 2009.
d) L’Alcalde vol fer constar en acta el seu condol i el de tota la Corporació pel traspàs del
Sr. Eusebio Monterde, que fou secretari de l’Ajuntament de Flix entre els anys 1976 i
1981.
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e) L’Alcalde informa que avui ha assistit a una jornada en relació als plans de
desenvolupament comunitari que s’ha portat a terme al Palau del Mar a Barcelona.
L’Alcalde recorda que el nostre municipi és l’únic municipi de les Terres de l’Ebre que
disposa de pla de desenvolupament comunitari.
f)

L’Alcalde informa que el Centre de Rehabilitació, degut al seu mal estat, es traslladarà
a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Mirador, s/n, (edifici de l’antiga discoteca
TOPE).

g) Agenda d’actes:
-

4/12/08, Inauguració dels ascensors dels blocs de pisos del carrer Jaume I, amb
la presència del Director General d’ADIGSA.
11/12/08, Visita a Flix de la Directora General de Qualitat Ambiental i de la
Gerent de l’Agència Catalana de Residus.
14/12/08. Actes de la Marató de TV3 a Flix.
***************************************

11.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part del regidors no se’n formulen.
Per part del públic, el Sr. Josep A. Guiu pregunta pel tema de la mosca negra i per la noticia de
que es plantejava no fer més tractaments.
El Sr. Alcalde li respon que els tractaments contra la mosca negra son assumits per diferents
serveis territorials de les Terres de l’Ebre, donat que no hi ha una dotació pressupostària
concreta, i que els tècnics recomanen que cada dos mesos es faci el traactament. El Sr. Oscar
Bosch intervé per manifestar que en alguna ocasió s’ha plantejat qque els ajuntaments
participin en el finançament dels tractaments.
***************************************
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,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet
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