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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 2/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRER DE 2009
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
02/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 016/2009
6 DE FEBRER DE 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
19:05 hores
19:45 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
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Arturo González i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol,

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Aprovació Pressupostos de l’exercici de 2009.
Aprovació Plantilla Orgànica.
Aprovació Conveni Col·laboració Servei Català de Trànsit.
Assumptes sobrevinguts.
5.1. Anul.lació addenda conveni Castell
6. Informes diversos.
7. 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:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
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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-

Acta núm.: 01/2009, corresponent a la sessió ordinària de 27 de gener.

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.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC DE 2009.
Abans de procedir al debat i votació de la proposta d’acord, el regidor D’Hisenda, Sr. Joan Treig,
explica breument el contingut del Pressupost General de l’Ajuntament de Flix, destaca, en
primer lloc, que per primera vegada, es presenta un pressupost únic de l’Ajuntament, que inclou
el de l’entitat, i la dels serveis, que fins l’any passat eren organismes autònoms, i que es va
decidir dissoldre, en segon lloc, destaca, que es preveu un ingrés important, com a conseqüència
de les obres de neteja del pantà, i aquest fet, possibilitarà que la Corporació pugui amortitzar
una quantitat important aquest any del deute que te contret, en tercer lloc fa un repàs a les
inversions incloses al pressupost, que ascendeixen a 476.102,00.- euros, sense comptar les
inversions que s’han d’incloure com a conseqüència de les peticions fetes per l’Ajuntament en el
marc del Fons d’Inversions Locals, i que superen els 700.000.- euros, amb la qual cosa el volum
d’inversions per aquest exercici superarà el milió d’euros. Per acabar, el sr. Treig destaca les
ratios d’endeutament i d’estalvi previstes pel present exercici, que seran inferiors a les del
passat, donat que per aquets exercici és previst amortitzar una quantitat important, més del
doble, que la dels exercicis anteriors.
Finalitzada la intervenció del Sr. Treig, el secretari procedeix a donar lectura a la proposta
d’acord, que diu:
Antecedents:
1.- La Alcaldia de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009.
2.- El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe que figura a l’expedient.
3.- El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Fonaments de dret:
1.- En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent
2.- La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19 i 22 de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix, que inclou el
propi de l’Entitat i el de la societat mercantil, Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, per a
l'exercici econòmic de 2009, la quantia del qual, és de QUATRE MILIONS SET-CENTS SETANTANOU MIL VUITANTA-CINC EUROS, 4.779.085,00.- €, així com les seves bases d'execució, tot
això, de conformitat amb el que preveuen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, 162 i ss del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que figura com annex 1 al present
acord.
SEGON.- SOTMETRE el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per a l'exercici 2009, i les
seves bases d'execució a exposició pública, per un termini de quinze dies hàbils, durant els
quals els interessats podran presentar les reclamacions que estimin oportunes davant del Ple,
que en tot cas, disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les, de conformitat amb el que
preveuen l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
TERCER.- FER constar que si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions,
el Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per a l'exercici 2009 i les seves bases d'execució
es consideraran definitivament aprovats, de conformitat amb el que preveuen l’article 169.1
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
QUART.- FACULTAR l’Alcalde-President de Flix, tant àmpliament com en dret sigui menester,
per realitzar els actes i signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest
acord.
Annex 1
ESTAT D’INGRESSOS
Cap. Denominació
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
6
Alienació d'inversions reals
7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers

Entitat
1.219.700,00
150.000,00
826.940,00
2.136.730,00
60.234,75
0,00
225.672,25
0,00
0,00

Flix, GIE, SAM
0,00
0,00
93.610,00
66.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pressupost
1.219.700,00
150.000,00
920.550,00
2.202.928,00
60.234,75
0,00
225.672,25
0,00
0,00

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
El secretari municipal,
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Total.............

4.619.277,00

159.808,00

4.779.085,00

ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1
Despeses de personal
2
Despeses en béns corrents i serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers
Total...............

Entitat
1.798.500,00
1.619.665,00
82.500,00
97.510,00
476.102,00
0,00
0,00
545.000,00
4.619.277,00

Flix, GIE, SAM
81.815,00
77.493,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.808,00

Pressupost
1.880.315,00
1.697.158,00
83.000,00
97.510,00
476.102,00
0,00
0,00
545.000,00
4.779.085,00

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
***************************************
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A
L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2009.
Antecedents:
1.- La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que ha de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia.
Fonaments de dret:
1.- L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, estableix que en el marc de les seves competències d’autoorganització, les
Administracions Públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que
regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions i d’acord
amb el que preveu aquest capítol.
2.- Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 52.2.j i 283 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, 126.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local i 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la funció
pública estableixen que el ple de l’Ajuntament ha d’aprovar anualment la plantilla de personal,

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
El secretari municipal,
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la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost.
3.- L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals situades en el territori de Catalunya,
en els termes que estableix la legislació sobre funció pública local, preveu que la plantilla de
personal és formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en
grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos. També inclou el personal
eventual i el laboral.
4.- En el mateix sentit, l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de
les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i
l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la
titulació exigida per al seu ingrés. A continuació l’article 26 del RPSEL estableix que l’entitat
local ha d’aprovar anualment la Plantilla de Personal en la mateixa sessió en que aprovi el
pressupost.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR la plantilla de personal al servei d'aquest Ajuntament, que compren tots els
llocs de treball reservats a funcionaris de carrera i eventuals i al personal laboral corresponent a
l'exercici 2009, que figura inclosa en el Pressupost, tot això, de conformitat amb l’establert en
articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i, 283 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que figura com annex 2 al present
acord.
SEGON.- INSERIR en el tauler d'anunci, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal.
TERCER.- TRASLLADAR una còpia de la plantilla a la Subdirecció General de la Funció Pública
Local del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General d'Administració
Locals de la Generalitat de Catalunya.
Annex
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE FLIX ANY 2009
Nombre places
Denominació
1. FUNCIONARIS
1.1. Amb Habilitació estatal
1.1.1. Subescala Secretaria-Intervenció
1
Secretari-Interventor

Grup

A1

C. Destí Vacants

22

1

Observacions

Coberta en acumulació

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
El secretari municipal,
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1.2. Administració General
1.2.1. Subescala Administrativa
2
Administratius
C1
1
Administratiu
C1
1.2.2. Subescala Auxiliar
3
Auxiliar Administratius
C2
1.2.3. Subescala Subalterna
1
Aguatzil
Altres
1.3. Administració Especial
1.3.1. Subescala Tècnica
1
Cap de Serveis Municipals
A1
1
Tècnica Mitjà Biblioteca
A2
1.3.2. Subescala Comeses Especials
1
Cap Guàrdia municipal
C2
2
Guàrdies Municipals
C2
Guàrdies Municipals
4
(Vigilants)
Altres
2. PERSONAL LABORAL
2.1. Personal laboral fix
1
Arquitecte Tècnic
II
1
Tècnic Arxiu
IV
1
Capatàs Brigada Municipal
IV
1
Administratiu
IV
2
Oficial 2a Brigada d'Obres
V
1
Monitor Esportiu
V
10
Oficial 1a Brigada d'Obres
V
3
Auxiliar Administratiu
V
2
Xofer
V
2
Peó Brigada d’Obres
VI
1
Cuidador Cementeri
VI
1
Directora Escola Bressol
II
2
Educadora
IV
1
Auxiliar Educadora
V
1
Directora Escola Música
II
1
Cap d'Estudis Escola Música
II
10
Professor música
II
3
Auxiliar de locutori
V
2.2. Personal laboral eventual
1
Tècnic Serveis Generals
I
1
Educadora
IV
2
Tècnic de Joventut
IV
2
Auxiliar Administratiu
V
RESUM
Ajuntament
Totals.........................................

FC
17
17

20
14

1
1

18

**

10

**

22
18

**
**

18
14

**

14

1

1 interina

1 interina

22
14
16
14
12
14
14
14
14
11
9
18
14
14
18
18
18
18

1 interí

1 interí

22
14
14
14
LF
44
44

LE
6
6

PE
0
0

Totals
67
67

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
El secretari municipal,
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TOTAL PERSONAL: 67

FC= Funcionaris de carrera; LF= Laboral Fix; LE= Laboral Eventual; PE= Personal Eventuual
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
***************************************
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT.
Antecedents:
1.- En els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la sinistralitat del
trànsit en termes generals. Així mateix, l’objectiu fonamental del Pla de seguretat viària 20082010 (PSV) és aportar instruments que permetran assolir una reducció del 50% del nombre de
morts respecte de l’any 2000; aquest objectiu és solidari amb l’establert pel Llibre Blanc de la
Comissió Europea en matèria de transport, de reducció en un 50% del nombre de víctimes
mortals entre el 2000 i el 2010.
2.- El Pla de seguretat viària 2008-2010 aprovat per l’acord de Govern de 26 de febrer de 2008
preveu com a una de les seves dues línies mestres, la cooperació amb els ajuntament i les
autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, l’elaboració de Plans locals de
seguretat viària (d’ara endavant PLSV), contribuint així a la creació d’una nova cultura de
conducció, circulació i mobilitat.
3.- Tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Flix, consideren oportú redactar un
PLSV que tingui en compte els trets bàsics i característics de Flix amb l'objectiu de contribuir a
un augment en la seguretat viària d'aquest.
4.- D'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència
de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la
Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de
serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de
trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret
404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris
traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit; i el Decret 102/1998, de
15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria
de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació és el responsable de l'execució de les competències de la
Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han d'ésser
exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin
per reglament.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
El secretari municipal,
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5.- Que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, s'atribueix als Municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en les
vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la
denúncia de les infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui
expressament atribuïda a una altra Administració.
Fonaments de Dret:
1.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels
principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
2.- El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local
s’assenyala l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "prestar, en el
seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar
pel compliment eficaç de llurs tasques". En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 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.
3.- L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen
els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran
d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues
administracions.
4.- L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix
que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin
a terme les administracions públiques entre elles.
5.- L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions
públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per la
prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
de Flix per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària, que figura com annex al present
acord.
SEGON.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, o regidor en qui delegui, per a
la signatura de l’esmentat conveni.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 09/04/2009
Flix, 9 d’abril de 2009.
El secretari municipal,
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TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns.
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE FLIX
PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA
Barcelona, ... de ... de 2009
REUNITS
D'una part, el senyor Josep Pérez Moya, director del Servei Català de Trànsit, organisme
autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre, en
virtut de la IRP/4054/2008, de 18 de desembre.
I de l’altra, l’Il·lustríssim senyor Pere Muñoz Hernández, alcalde de l'Ajuntament de Flix, de
conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l'article 53.1.a) 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.
EXPOSEN
Primer.- Que en els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la sinistralitat
del trànsit en termes generals. Així mateix, l’objectiu fonamental del Pla de seguretat viària
2008-2010 (PSV) és aportar instruments que permetran assolir una reducció del 50% del
nombre de morts respecte de l’any 2000; aquest objectiu és solidari amb l’establert pel Llibre
Blanc de la Comissió Europea en matèria de transport, de reducció en un 50% del nombre de
víctimes mortals entre el 2000 i el 2010.
Segon.- Que el Pla de seguretat viària 2008-2010 aprovat per l’acord de Govern de 26 de febrer
de 2008 preveu com a una de les seves dues línies mestres, la cooperació amb els ajuntament i
les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, l’elaboració de Plans locals de
seguretat viària (d’ara endavant PLSV), contribuint així a la creació d’una nova cultura de
conducció, circulació i mobilitat.
Tercer.- Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Flix, consideren oportú
redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i característics de Flix amb l'objectiu de
contribuir a un augment en la seguretat viària d'aquest.
Quart.- Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de
motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre
traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en
matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el
Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, materials i
pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de
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Flix, 9 d’abril de 2009.
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

10

AJUNTAMENT DE FLIX

març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit; i el Decret
102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat de
Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació és el responsable de l'execució de les
competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària,
que han d'ésser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament
que es determinin per reglament.
Cinquè.- Que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, s'atribueix als Municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en les
vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la
denúncia de les infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes quan no estigui
expressament atribuïda a una altra Administració.
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de
col·laboració amb la finalitat de redactar un PLSV al municipi de Flix. Aquesta col·laboració es
subjectarà a les següents
CLÀUSULES
1. Objecte
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la redacció d’un PLSV per tal de reduir la
sinistralitat a la xarxa viària urbana de Flix.
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
Per a l'efectivitat d'aquest conveni el Servei Català de Trànsit es compromet a:
a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels següent apartats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dades generals i mobilitat
L’accidentalitat
Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents.
Objectius i àrees d’actuació
Pla d’actuació
Seguiment i avaluació

b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i
redacció del PLSV.
c) Establir criteris comuns per a tots els PLSV que facin homogeni el seu contingut per a tots
els municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun d’ells.
3. Compromisos de l'Ajuntament de Flix.
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L'Ajuntament de Flix es compromet a:
a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de
representants polítics i tècnics, policia local i altres persones clau en el seu cas.
b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis i en funció
dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local.
c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a tal finalitat (veure
annex A).
d) Aprovar i dur a terme el Pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla
temporal per a l’execució de cadascuna.
e) Dur a terme el seguiment i avaluació del PLSV.
f) Lliurar al Servei Català de Trànsit anualment les dades de seguiment.
4. Termini de vigència
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es prorrogarà automàticament
anualment, llevat que es resolgui per alguna de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació.
c) Incompliment, per qualsevol de les parts, d'alguna de les clàusules del conveni.
5. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
***************************************
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
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Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes
diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat amb l’establert en els
articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
proposa l’ampliació de l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
-

Anul·lació addenda restauració del Castell.

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.
***************************************
5.1.- APROVACIÓ D’UNA ADDENDA QUE ANUL·LA L’ADDENDA AL CONVENI ESTABLERT ENTRE
EL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, L’INSTITUT CATALÀ DEL SOL I L’AJUNTAMENT DE FLIX, PER LA RESTAURACIÓ DEL
CASTELL DE FLIX, EN APLICACIÓ DE L’1 % CULTURAL.
Antecedents:
1.- Amb data 19 de desembre de 2008, es va aprovar l’addenda al conveni entre el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l’ Institut
Català del Sòl i l’Ajuntament de Flix per la restauració del Castell de Flix en aplicació de l’1%
cultural mitjançant la qual s’ampliava el Conveni signat el 21 de maig de 2007 amb una
aportació conjunta de 300.000,00 € IVA inclòs, dels quals l’ajuntament de Flix n’aportarà
150.000,00€ IVA inclòs i la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català del Sòl
150.000€ IVA inclòs per a completar l’acabament de les obres previstes al castell.
2.- Que constant a aquesta Corporació que el Ministerio de Fomento ha assumit amb la
signatura d’un Conveni amb l’Institut Català del Sòl, el pagament de la quantitat de 150.000€
Iva inclòs, que fins ara tenia assumida l’Ajuntament de Flix,
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’addenda al conveni entre el Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català del Sol i l’Ajuntament de Flix per
la restauració del Castell de Flix en aplicació de l’1 % cultural per haver assumit el Ministerio de
Fomento la part corresponent a l’Ajuntament de Flix.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Flix.
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VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
***************************************
6.- INFORMES DIVERSOS.
a) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa que la propera setmana entrarà en funcionament el nou
local destinat a Centre de Rehabilitació.
b) El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Oscar Bosch informa que el passat dijous, 29 de gener de 2009, es
va celebrar al Centre d'empreses de la Ribera una nova PIMESTIC, a la qual van assistir
empresaris de petites i mitjanes empreses (pimes) de tota la comarca, en total uns 36
assistents, l’acte fou presidit pel Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de
la Informació de la Generalitat de Catalunya.
c) La Regidora d’Ensenyament, Sra. Montse Canals, informa del proper curs de geriatria que es
portarà a terme al nostre municipi.
***************************************
11.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels regidors es formulen les següents preguntes:
a) La Regidora, Sra. Montse Canals, fa dos preguntes, la primera en relació a un cas
d’absentisme escolar, d’un alumne que ha estat expulsat del centre escolar, i la Guàrdia
Municipal no ha fet res al respecte, tot i l’existència d’un protocol d’actuacions, i, la
segona, és en relació a l’empresa RECUPROD, i si es te alguna notícia oficial de la
situació per la que travessa l’esmentada empresa
L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, contesta respecte al tema de RECUPROD, no té cap notícia
oficial, i només es sabedor del que es diu pel poble.
La Regidora de Governació i Mobilitat, Sra. Rita Costa en resposta a la Sra. Canals, li
pregunta si aquest cas es un cas puntual i si els pares son sabedors d’aquesta situació. La
regidora, Sra. Montse Canals, contesta que l’alumne ha estat expulsat del centre
escolar, i va voltant pel poble, sense que la Guàrdia Municipal hagi fet cap tipus
d’actuació. La Sra. Rita Costa li contesta que desconeix el fet, que esbrinarà el que ha
passat, tot i que li consta que en altres casos d’absentisme, la Guàrdia Municipal ha
seguit el protocol establert.
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Per part del públic assistent, el Sr. Josep Maria Recha, demana la paraula, en primer lloc, per
felicitar a la corporació per la possibilitat de que el públic assistent pugui participar dels plens,
afirma que l’ha sorprès i que és un detall a agrair. A continuació fa la següent pregunta:
a) El regidor d’Hisenda ha presentat unes xifres d’amortització de crèdits importants, i ha
parlat de percentatges de deute viu, ratis legals d’estalvi, etc., la seva pregunta, es com
es pot parlar de xifres, si manca conèixer dades respecte a algun dels conceptes
d’ingressos del pressupost d’ingressos?. El regidor d’Hisenda, Sr. Joan Treig, li contesta
que es treballa amb previsions, tot i que aquestes estant bastant tancades, de moment
no es fan públiques, donat que no s’han signat els corresponents convenis. El Sr. Recha
comenta que espera que donat que l’ingrés no és ferm, no es materialitzi la despesa fins
que ho faci l’ingrés.
***************************************
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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