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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 10/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX,
CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL 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
10/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 105/2009
2 de juny de 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:00 hores
18:40 hores
Il·lm. Oscar Josep Bosch Pujol
Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sra. Rita Maria Costa Puey, (1)
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. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús
dels Camins Municipals.
4. Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal núm.: 6.16, reguladora
de la taxa per l’ús comú especial dels Camins Municipals.
5. Aprovació del conveni e col·laboració entre el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i l’Ajuntament de Flix per a
canalitzar una subvenció a favor de l’Ajuntament per a
projectes de reindustrialització i diversificació econòmica de
l’Àrea nuclear Ascó Flix.
6. Adhesió de l’Ajuntament de Flix al conveni subscrit entre
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de
subministrament d’informació de caràcter tributari.
7. Aprovació del conveni d’adhesió i de col·laboració entre
ADIGSA, l’Ajuntament de Flix i la Comunitat de Propietaris de
Sant Albert, 17, Projecte d’obres d’accesibilitat destinat a
l’esmentada Comunitat.
8. Aprovació de la declaració de les mesures de prevenció i
detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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raó de sexe.
9. Nomenament de representants de l’Ajuntament de Flix en
diversos òrgans col·legiats.
10. Acords en relació a la prestació del servei d’abastament
d’aigua potable al municipi de Flix.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Informes diversos.
13. 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-

Acta núm.: 08/2009, corresponent a la sessió ordinària de 15 de juny.
Acta núm.: 09/2009, corresponent a la sessió extraordinària de 19 de juny.

No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del membres presents en el Ple, 10 vots a favor, de conformitat amb l’establert en l’article
91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, (RD
2568/86, de 28 de novembre).
***************************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1. DECRETS DE PRESIDÈNCIA.
Es dona compte dels següents Decrets de Presidència.
Núm.
Data
Referència
92
12/06/2009 Sol·licitud subvenció Arxiu municipal
93
16/06/2009 Convocatòria sessió plenària extraordinària pel dia 20 de juny
94
23/06/2009 Nomenament membres de la Junta de Govern i Tinents d'Alcalde
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

23/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
29/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
01/07/2009
08/07/2009
10/07/2009
10/07/2009

Delegació de competències en Junta de Govern
Paralització obres llicència Darren i Debiee Busch
Aprovació Plans de Seguretat i Salut obres FECL
Convocatòria Junta de Govern 9-09
Sol.licitud subvencio curs català bàsic al Consell
Decret reincorporació Vera Talarn
Sol.licitud subvenció via oberta
Pròrroga contractes Carol Anguera i Montse Ricart
Nomenament lletrats Diputació recurs Bush
Sol.licitud subvenció pla dones
Convocatòria sessió plenària pel dia 14 de juliol de 2009, a les 18 hores
Organigrama polític i delegació en regidors.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
2.2. DECRETS DE NOMENAMENT I DELEGACIONS
2.2.1. Decret 094/2009, de 23 de juny
Decret d’Alcaldia núm.: 094/2009, de 23 de juny, de designació dels Tinents d’Alcalde, i de
nomenament dels integrants de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
Antecedents
1.- Els Tinents d’Alcalde es configuren com a òrgans necessaris de l’ajuntament, que tenen com
a funció, substituir l’alcalde, per ordre de nomenament, en casos d’absència, vacant o malaltia.
2.- Els Tinent d’Alcaldes han de ser nomenats, entre els integrants de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2007 va crear la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament, procedint a delegar-li una sèrie de competències de la
mateixa.
Fonaments de dret
1.- Els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 53.2
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, i, 46.1. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableixen que correspon a l’alcalde el nomenament dels Tinents d’Alcalde.
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2.- Respecte al nomenament i composició de la Junta de Govern Local ve regulat en els articles
23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 54 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
En conseqüència, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, RESOLC:
PRIMER.- NOMENAR membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els regidors i
les regidores següents:
-

Sr. Pere Muñoz Hernández.
Sr. Ramon Sabaté Arque.
Sra. Carolina Rofes Cases.

SEGON.- NOMENAR tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot
seguit es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :
-

Sr. Pere Muñoz Hernández, 1r Tinent d’Alcalde
Sr. Ramon Sabaté Arque, 2n Tinent d’Alcalde
Sra. Carolina Rofes Cases, 3a Tinent d’Alcalde.

TERCER.- DONAR compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es faci.
QUART.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.
Ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el secretari municipal, que en dono fe.Flix, 23 de juny de 2009.
2.2. Decret 095/2009.
Decret d’Alcaldia núm.: 095/2009, de 23 de juny, de delegació de competències de l’Alcaldia
en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix.
Antecedents
1.- La Junta de Govern dels ajuntaments, es configura com una òrgan d’assistència i
assessorament de l’alcalde, i com a òrgan que pot exercir aquelles competències que li delega,
tant el ple, com l’alcaldia.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2007 va crear la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament, procedint a delegar-li una sèrie de competències de la
mateixa.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre 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

5

AJUNTAMENT DE FLIX

3.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juny de 2009,
va elegir-me Alcalde-President de l’Ajuntament.
Fonaments de dret
1.- Els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
53.3, 54 i 56 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, i 43, 44 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies
en la Junta de Govern Local, tot això llevat de les matèries indelegables previstes als articles
esmentats anteriorment i a l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En conseqüència, i es uns de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:
PRIMER.- EFECTUAR a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions
en les matèries següents:
Atribució delegada
Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i
disposar despeses dins del límit de la seva competència.
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici
anterior.
Ordenar pagaments i rendir comptes.
(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)
Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així
com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin separació del servei dels
funcionaris i acomiadament del personal laboral).
Les contractacions de tot tipus, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys
sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.

Article

21.1.f) LRBRL

21.1.g) LRBRL

21.1.j) LRBRL
21.1.n) LRBRL

D.A. 2a. LCSP **
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Flix, 25 de setembre 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

6

AJUNTAMENT DE FLIX

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
21.1.o) LRBRL
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
Les adjudicacions de concessions sobre béns de la mateixa i l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no
D.A. 2a. LCSP **
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €,
així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia
indicats.
Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple 21.1.q) LRBRL
o a la Junta de Govern Local.
(*)

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(**) Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

SEGON.- DE conformitat amb el que s'estableix a l'article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord.
TERCER.- L'ALCALDE podrà avocar per a si mateix el coneixement dels assumptes la resolució
dels quals correspongui a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències
que s'estableix mitjançant el present acord, en els termes previstos en l'article 14 de la Llei
30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- LA delegació de competències que s'estableix mitjançant el present acord, inclou la
potestat sancionadora, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.
CINQUÈ.- EN els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de
competències establerta mitjançant el present Decret, hi haurà de constar el text: "Atès que
l'adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local en virtut del Decret
d'Alcaldia núm.: 095/2009, de 23 de juny, de delegació de competències de l'Alcaldia en la Junta
de Govern Local".
SISÈ.- PUBLICAR el contingut del present acord i les delegacions efectuades mitjançant el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de conformitat amb el que
assenyalen els articles 13.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i 51.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals de 28 de novembre de 1986.
SETÈ.- DONAR compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer la
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte,
d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
VUITÈ.- TRASLLADAR el present acord als regidors de l'Ajuntament als efectes oportuns.
Ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el secretari municipal, que en dono fe. Flix, 23 de juny de 2009.
2.2.3. Decret 106/2009
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
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Decret d’Alcaldia núm.: 106/2009, de 10 de juliol, de delegació de competències en els
Regidors de l’Ajuntament de Flix, i d’aprovació del cartipàs municipal.
Antecedents:
1.- L’Alcalde pot delegar l’exercici d’aquelles atribucions, que no tenen el caràcter
d’indelegables, en la Junta de Govern, en els Tinents d’Alcalde i en els Regidors.
Fonaments de Dret:
1.- Del contingut de l’article 56 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, se’n desprèn que l’Alcalde pot
delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, en els Tinent
d’Alcalde, o en la resta de regidors.
2. - Els articles 114 a 118 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, fixen el règim aplicable
a les delegacions entre òrgans necessaris.
En conseqüència, i, en ús de les atribucions que em confereix l’article 56 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, i els articles 43 a 45, i 114 a 118 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, RESOLC,
PRIMER.- L’Ajuntament de Flix, s’organitza política en Àrees, que es defineixen en funció
d’àmbits concrets d’actuació tant a nivell intern com extern, i, que agrupen i coordinen els
diferents títols competencials dels quals és titular l’Ajuntament, en virtut de la legislació de
règim local i de la legislació sectorial, amb la finalitat de garantir el necessari impuls unitari i
coordinació de l’acció de govern.
SEGON.- Les Àrees d’actuació que s’estableixen són les següents,
a) Àrea de Serveis a les persones, encarregada de l’impuls de les actuacions
relacionades amb els següents àmbits competencials, cultura, benestar social, gent
gran i immigració, participació ciutadana, festes i tradicions, joventut, educació,
dona, esports, etc..
b) Àrea de promoció econòmica, encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades
amb els següents àmbits competencials, promoció econòmica, indústria, agricultura,
empreses, comerç, turisme, etc..
c) Àrea de Serveis al municipi encarregada de l’impuls de les actuacions relacionades
amb els següents àmbits competencials, governació, via pública, mobilitat, protecció
civil, urbanisme, obres, patrimoni històric, parcs i jardins, gestió pressupostària,
hisenda, règim interior, personal, administració municipal, medi ambient, recollida
de residus, patrimoni natural, aigua potable i sanejament, neteja viària, enllumenat,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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xarxes d’aigua i clavegueram, barca, camins transport urbà, ermita i cementiri,
Brigada municipal, etc..
TERCER.- En les Àrees d’actuació que s’assenyalen en el punt anterior, s’integren les següents
regidories,
a) Àrea de Serveis a les persones:
- Regidoria de Cultura i Acció Social, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb la cultura, les relacions amb les entitats culturals del municipi, el
benestar social, la gent gran i la immigració, els mitjans de comunicació
municipals, la participació ciutadana, etc..
- Regidoria de Festes i Tradicions, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb les fetes majors i altres festes tradicionals del municipi, etc..
- Regidoria de la Dona i la Joventut, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb les polítiques de dones i polítiques de joventut, el niu d’activitats,
firaparc, etc..
- Regidoria d’Educació, encarregada dels àmbits competencials relacionals amb
l’ensenyament i l’educació, i les relacions amb l’Escola de Música i l’Escola
Bressol.
- Regidoria d’Esports, encarregada dels àmbits competencials relacionats amb la
promoció de l’esport, la gestió i manteniment de les instal·lacions esportives
municipals, la col·laboració amb les entitats esportives del municipi, etc..
- Regidoria de Sanitat, encarregada dels àmbits competencials de sanitat, salut,
etc..
b) Àrea de Promoció Econòmica:
- Regidoria de Promoció econòmica, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb el turisme, el comerç, l’agricultura, l’empresa, l’indústria, la
promoció econòmica del municipi, i la SAM Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques.
c) Àrea de serveis al municipi.
- Regidoria d’Obres i Urbanisme, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb el planejament i ordenació urbanística, gestió urbanística i
disciplina urbanística, obres municipals, el patrimoni històric, els parcs i jardins,
enllumenat públic, etc..
- Regidoria de Serveis Públics, encarregada dels àmbits competencials relacionats
amb les xarxes d’aigua i clavegueram, barca, camins municipals, transport públic
de viatgers, ermita, cementiri, Brigada Municipal d’obres, etc..
- Regidoria de Medi Ambient, encarregada dels àmbits competencials relacionats
amb la gestió de residus, recollida selectiva, sanejament, aigua potable, neteja
viària, patrimoni natural, etc..
- Regidoria de Governació, encarregada dels àmbits competencials relacionats
amb Guardia Municipal, seguretat ciutadana, mobilitat, via pública etc..
- Regidoria de Hisenda i Règim Intern, encarregada dels àmbits competencials
relacionats amb Pressupostos, Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior,
Patrimoni, Administració, etc..
- Regidoria de protecció civil, encarregada dels àmbits competencials relacionats
amb la protecció civil, els plans d’emergència municipals, etc..
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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-

Regidoria de Noves Tecnologies, encarregada dels àmbits competencials de les
noves tecnologies, informàtica i societat de la informació.

QUART.- Nomenar com a Coordinadors de les Àrees d’actuació que s’esmenten en el punt segon
del present Decret, amb la funció d’impulsar i coordinar les diferents regidories adscrites, els
següents regidors:
a) Àrea de Serveis a les persones, Sr. Ramon Sabaté i Arqué.
b) Àrea de Promoció Econòmica: Sr. Pere Muñoz i Hernàndez.
c) Àrea de Serveis al municipi: Jaume Masip i Llop.
CINQUÈ.- Nomenar com a Regidors titulars de les Regidories assenyalades en l’apartat tercer
del present Decret, els següents Regidors,
a) Àrea de Serveis a les Persones.
- Regidora de Cultura i Acció Social, Sra. Carolina Rofes Cases.
- Regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon Sabaté i Arqué.
- Regidora d’Educació: Sra. Montserrat Canals i Aliaga.
- Regidora de la Dona i Joventut, Sra. Neus Guiu i Cervelló.
- Regidor d’Esports: Sr. Ferran Albiac i Viñolas.
- Regidor de Salut: Oscar Bosch i Pujol
b) Àrea de promoció Econòmica
- Regidor de Promoció Econòmica: Sr. Pere Muñoz i Hernández.
c) Àrea de serveis al municipi.
- Regidor d’Obres i Urbanisme: Sr. Jaume Masip i Llop.
- Regidor de Serveis Públics: Sr. Joan Josep Mauri i Hierro.
- Regidor de Medi Ambient: Sr. Ferran Albiac i Viñolas.
- Regidor de Governació i Mobilitat: Sra. Rita Costa i Puey.
- Regidor d’Hisenda i Règim Intern, Sr. Joan Manuel Treig i Sánchez.
- Regidora de Protecció Civil: Sra. Montserrat Canals i Aliaga.
- Regidoria de Noves Tecnologies: Oscar Bosch i Pujol
SISÈ.- Es deleguen en els Regidors titulars de les Regidories les facultats de despatx i gestió dels
assumptes que es tramitin a que es refereixin cadascuna de les matèries objecte de la delegació.
En cap cas, es deleguen facultats resolutòries.
SETÈ.- Disposar que es dongui coneixement d’aquest Decret al Ple de la Corporació, en la
propera sessió plenària que celebri, i que es faci publicitat mitjançant edicte que s’haurà de
publicar en el BOPT, i exposar-lo al tauler d’anuncis de la Corporació, tot això, en compliment de
l’establert en l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
VUITÈ.- Traslladar aquest Decret als Regidors nomenats a efectes d’acceptació.
Ho mana i signa, l’Il.lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el secretari municipal, que en dono fe. Flix, 10 de juliol de 2009.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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El Ple de l’Ajuntament de Flix es dona per assabentat del contingut dels 3 Decrets d’Alcaldia
esmentats.
***************************************
3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DELS CAMINS
MUNICIPALS.
Antecedents:
1.- Els camins públics i vies rurals de les que l’Ajuntament de Flix és el titular, són béns de
domini públic, la conservació i manteniment dels quals correspon a l’Ajuntament.
2.- Per tal de garantir un correcte ús dels camins públics i vies rurals municipals, s’ha considerat
oportú, redactar una Ordenança que en reguli el seu ús, i en especial els seus usos
excepcionals.
Fonaments de Dret:
1.- L’aprovació de les Ordenances i Reglaments locals obeeix a la facultat reglamentària i
d’autoorganització que reconeix la Llei de bases de règim local i la Llei municipal de Catalunya.
En aquest sentit, el municipi té atribuïda aquesta potestat, en la seva qualitat d’administració
pública de caràcter territorial i dins l’àmbit de les seves competències, que s’exerceix a través
de l’aprovació de disposicions de caràcter general. El procediment per a l’aprovació dels
Reglaments locals, ve determinat bàsicament per l’art. 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
esmentada segons modificació operada per Llei 11/1999 de 21 d’abril (LLBRL). En
desenvolupament d’aquest precepte de caràcter bàsic els arts 60 i ss. del Reglament d’Obres,
activitats i serveis aprovat per D. 179/1995, de 13 de juny, (ROASEL) regulen de forma
exhaustiva el tràmit d’aprovació.
2.- L’article 236 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, reconeix l’aprovació dels Reglaments i Ordenances
com un dels mitjans per a intervenir en l’activitat local que, en tot cas, s’ha de sotmetre sempre
als principis, de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que
justifiquen la potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.
3.- L’art. 22 de la LLBRL en el seu punt 2.d) reconeix com a competència del ple municipal la
facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i en el mateix sentit es pronuncia l’art.
65 del ROASEL. Aquesta competència és indelegable per aplicació del nº 1 del mateix precepte
legal en relació al nº 4 del precepte bàsic.
4.- L’art. 58 del ROASEL estableix que les disposicions de caràcter general aprovades pels ens
locals, se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i són d’aplicació directa d’acord amb els
principis de competència i jerarquia. L’art. 62 del mateix text legal estableix el mateix
procediment per l’aprovació de les ordenances locals com per la seva modificació. Aquest
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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procediment és el que es preceptua a l’art. 178 de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, segons text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Tenint en compte que la competència per a l’aprovació d’Ordenances i reglaments municipals
és del Ple, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic des ens locals, es proposa l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’ús dels camins
municipals, que figura com annex al present acord.
SEGON.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord anterior, mitjançant la publicació de
l’anunci corresponent al BOP, DOGC, diari de comunicació d’àmbit provincial i tauler d’anuncis
de la corporació pel termini mínim de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de
reclamacions i de suggeriments.
TERCER.- CONSIDERAR elevat automàticament a l’aprovació definitiva l’Ordenança, en el cas
que no es presentin reclamacions o suggeriments a l’aprovació inicial. En aquest cas es
procedirà immediatament a la publicació íntegra del text del reglament al BOP en la forma que
estableix l’art. 66 de ROASEL, juntament amb la tramesa del text a la Subdelegació del Govern
central a Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- FACULTAR l’alcalde per tal que pugui dictar tots els actes precisos per l’efectivitat dels
presents acords i, en especial, aquell pel qual es declari formalment l’aprovació definitiva de
l’Ordenança per absència d’al·legacions i en compliment del punt primer d’aquest acord.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS
Capítol I
Disposicions generals
Article 1r. Objecte
La present ordenança municipal té per objecte la regulació de l’ús i conservació dels camins
públics i vies rurals de les que l’Ajuntament de Flix és el titular, d’acord amb el que preveu
l’article 140 de la Constitució Espanyola, l’article 237 en relació amb el 66.2 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, la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, el
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i la legislació
concordant.
Article 2n. Categories de camins
Els camins públics i vies rurals es trobaran integrats en la xarxa viària municipal, que es
classificarà en xarxa viària principal i secundària.
a) Xarxa viària principal: Comprèn els camins estructuradors del terme municipal. Tenen
aquesta condició els que així figurin en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, així com tots
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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aquells que de forma expressa ho acordi el Ple de l’Ajuntament, ja siguin existents o de nova
obertura. També formen part d’aquesta xarxa viària els camins que es trobin dins dels Plans
municipals per a la prevenció d’incendis.
b) Xarxa viària secundària: Comprèn els camins no principals en sòl no urbanitzable. Tots
aquells que no estiguin expressament declarats com a integrants de la xarxa viària bàsica,
s’entendran inclosos en la xarxa viària secundària.
Article 3r. Usos
a) Són usos comuns i ordinaris dels camins i vies rurals, els de circulació de persones, ramats,
animals de càrrega, vehicles de turisme, maquinària agrícola i forestal, i qualsevol vehicle de
transport destinat a l’ús normal de les finques que tenen accés pels camins i vies rurals.
b) Tots els altres usos s’entendran excepcionals, per ser usos comuns especials. Tindran
concretament aquesta consideració els usos relatius a pas de camions que transportin terres o
runes de la construcció, curses i proves esportives, maquinària destinada a prospeccions i
instal·lacions mineres i altres, circulació de materials qualificats com perillosos, molestos o
insalubres, i en general la circulació de vehicles de pes superior a 10 tones, així com qualsevol
esdeveniment que comporti restriccions a la circulació normal de persones i vehicles.
Article 4t. Velocitat
Excepte els casos en què s’indiqui expressament en la senyalització existent, o en l’autorització
municipal quan sigui preceptiva, la velocitat màxima permesa per a la circulació de vehicles serà
de 30 km/h.
Capítol II
Llicències
Article 5è. Usos excepcionals dels camins
Els usos excepcionals dels camins públics i vies rurals municipals requerirà la prèvia llicència
municipal. Per a l’emissió de l’esmentada llicència, serà d’aplicació la normativa de
procediment administratiu i de règim local aplicable, amb les següents especificitats:
a) L’autorització l’haurà de sol·licitar qui pretengui fer l’ús excepcional (ús comú especial).
b) A la sol·licitud s’haurà d’especificar clarament els camins afectats i els seus trams, el tipus
d’ús que se’n farà, les característiques de la maquinària que hi transcorrerà i els dies previstos i
horaris d’utilització.
c) L’Ajuntament resoldrà la sol·licitud en el termini màxim de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la seva presentació, excepte que se suspengui la tramitació de l’expedient per
causa imputable a l’interessat. Transcorregut aquest termini, més el de la suspensió si és el cas,
sense notificar la resolució, s’entendrà desestimada per silenci administratiu negatiu.
d) L’autorització podrà fixar les condicions que es considerin convenients, limitacions en els dies
i horaris, condicions, així com el dipòsit de fiances per garantir la reposició i reparació dels
camins afectats, si els informes municipals ho consideren oportú. Per aquelles empreses i
particulars que facin un ús reiterat dels camins municipals, la llicència que atorgui l’Ajuntament
podrà tenir una durada màxima d’1 any.
e) Les llicències per a usos excepcionals dels camins meritaran les taxes que tinguin establertes
l’Ajuntament de Flix.
Article 6è. Règim d’utilització excepcional dels camins
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre 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

13

AJUNTAMENT DE FLIX

1. No es podrà realitzar una utilització excepcional dels camins quan el camí o la finca on s’hagi
de realitzar les actuacions tinguin el paviment o sòl mullat, excepte que l’ajuntament ho
autoritzi expressament.
2. En cas que hi hagués un abocament accidental del material transportat o s’embrutés la via
amb la utilització excepcional del camí s’hauria de netejar de forma immediata. A tal efecte el
titular de la llicència disposarà del material i maquinària adient per procedir a la neteja constant
del camí, en el seu cas.
3. No es permet la utilització excepcional dels camins en horari nocturn, entès aquest des de
l’hora de la posada del sol fins una hora després de la seva sortida. La utilització excepcional
dels camins es podrà realitzar entre les 8 a les 20 h., sempre que hi hagi llum. Aquest precepte
és aplicable a totes les utilitzacions excepcionals dels camins que s’autoritzin excepte que
l’ajuntament autoritzi expressament una modificació d’aquesta condició.
4. La persona autoritzada està obligada a reparar, en el termini màxim de 30 dies, els danys
produïts en els camins. La reparació haurà de realitzar-se sota el control de l’ajuntament. Una
fiança garantirà el compliment d’aquesta obligació. La fiança serà retornada total o parcialment
després que l’administració certifiqui que no s’han produït danys o, si els hagués hagut, que
han estat corregits en part o en la seva totalitat. En cas que la fiança fos insuficient l’autoritzat
respondrà amb el seu patrimoni dels danys produïts.
5. La llicència municipal per ús excepcional podrà establir una velocitat inferior a la prevista en
aquesta ordenança i a la senyalització del camí.
6. La llicència municipal podrà establir restriccions horàries, de freqüència, de pas diari per tal
de protegir i vetllar per l’interès general.
7. L’alcalde de la corporació podrà suspendre provisionalment activitats ja autoritzades o part
de les mateixes per circumstàncies meteorològiques, incendis o altres casos justificats per la
preservació del medi o de la via. Aquesta suspensió pot ordenar-se amb caràcter definitiu si
l’activitat suposa alteracions en el medi o en la via de difícil o impossible reparació. Així mateix
es podrà modificar les condicions de la llicència quan l’actuació pugui suposar alteracions en el
medi o en la via de difícil o impossible reparació. En cap cas l’administració haurà d’indemnitzar
al titular de la llicència com a conseqüència d’una resolució motivada de suspensió provisional
o definitiva o una modificació de la llicència atorgada.
8. Tots els vehicles autoritzats hauran de disposar d’una còpia de l’autorització expedida per
l’administració on s’aprovi el recorregut per poder-la mostrar als agents de l’autoritat si
aquesta la sol·licitessin en el transcurs del trajecte.
Article 7è. Responsabilitats
Les persones físiques o jurídiques sol·licitants de les autoritzacions o, subsidiàriament, les que
realitzin els usos excepcionals, respondran dels danys ocasionats en els camins i vies públiques i
dels danys ocasionats a tercers per accidents provocats per abocaments de fangs, terres o
altres materials.
Article 8è. Senyalització
1. Requerirà llicència municipal la instal·lació de senyals als camins per part dels particulars. La
llicència s’haurà d’atorgar prèvia instal·lació de la senyal. Per la tramitació de la llicència
l’interessat haurà d’aportar la següent documentació:
- Tipus de cartell que es proposa amb les seves dimensions, text i característiques.
- Plànol de localització de la senyal proposada.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre 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

14

AJUNTAMENT DE FLIX

2. L’administració en la llicència atorgada establirà el format, la localització, el termini de
duració de la llicència i les condicions en la que s’hauran de col·locar dites senyals.
3. Els particulars que hagin procedit a la instal·lació seran els responsables de procedir a la seva
retirada quan finalitzi el termini pel qual ha estat autoritzada.
Capítol III.
Infraccions i sancions
Article 9è. Infraccions lleus
Es consideraran infraccions lleus, les següents:
a) Superar el límit de velocitat de 30 km/h. permesa als camins.
b) Circular de nit, en cas que no estigui autoritzat.
c) Realitzar usos o actuacions no permeses en els camins, sense les autoritzacions o llicències
requerides, o incomplint les seves condicions, quan sigui possible la seva legalització posterior.
d) Instal·lació de cartells, rètols o senyalització en els camins sense la preceptiva llicència
municipal.
Article 10è. Infraccions greus
Es consideraran infraccions greus les següents:
a) Realitzar usos o actuacions no permeses en els camins, sense les autoritzacions o llicències
requerides, o incomplint les seves condicions, quan no sigui possible la seva legalització
posterior o provoquin problemes de seguretat a la via pública.
b) Deteriorar qualsevol element dels camins directament relacionat amb l’ordenació, orientació
i seguretat de la circulació o modificar-ne intencionadament les característiques o ubicació.
c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o instal·lació dels camins o dels seus
elements funcionals i de senyalització.
d) Col·locar o abocar objectes o material de qualsevol naturalesa que afecti als camins.
e) Efectuar encreuaments aeris o subterranis no permesos en els camins o fer-ne sense
l’oportuna autorització o incomplint les seves condicions.
f) No reparar els danys causats en els camins en el termini previst en aquesta ordenança.
g) Instal·lació de cartells, rètols o senyalització en els camins sense la preceptiva llicència
municipal, quan provoquin problemes de seguretat a la via pública.
Article 11è. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Sostreure, deteriorar o destruir qualsevol element del camí directament relacionat amb
l’ordenació, orientació i seguretat de la circulació o modificar-ne intencionadament les
característiques o la situació, quan s’impedeixi que l’element de que es tracti segueixi prestant
la seva funció.
b) Destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o instal·lació dels seus elements
funcionals, quan les actuacions afectin de forma greu a la calçada o els vorals.
c) Danyar o deteriorar circulant-hi amb pesos o càrregues que excedeixin els límits autoritzats.
d) Les qualificades com a greus, quan s’apreciï reincidència.
Article 12è. Règim sancionador

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
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Les infraccions tipificades en aquesta ordenança seran sancionades per cada acte, tenint en
compte els danys i perjudicis produïts, els risc creat i la intencionalitat del causant, amb les
següents sancions:
a) Infraccions lleus: De 60,10 EUR a 300,51 EUR.
b) Infraccions greus: De 300,52 a 1.500,00 EUR.
c) Infraccions molt greus: De 1.501.00 EUR a 3.000 EUR.
Article 13è. Multes coercitives
1. Poden imposar-se multes coercitives, d’acord amb el que disposa el procediment
sancionador administratiu general, previ requeriment i advertència corresponents per restaurar
la realitat física alterada o transformada com a conseqüència d’una actuació il·legal.
2. Les multes coercitives, que poden ser reiterades, no poden superar la quantia de 300 EUR
cada una.
3. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció són
independents i compatibles.
Article 14è. Restitució del camí a l’estat anterior
1. La imposició de sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol moment, de
restituir el camí a l’estat anterior a la comissió de la infracció i de l’obligació d’indemnitzar pels
danys i els perjudicis ocasionats.
2. Correspon a l’Administració de fixar, mitjançant la resolució corresponent, el termini en què
l’infractor ha de procedir a la restitució dels béns a l’estat anterior a la comissió de la infracció i
l’import de la indemnització pels danys i els perjudicis ocasionats.
Article 15è. Mesures cautelars - Immobilització de vehicles
Els vigilants municipals i, en general, els agents de l’autoritat, en l’exercici de les seves funcions,
poden procedir a la immobilització de vehicles si, com a conseqüència del fet d’utilitzar-los,
amb incompliment dels preceptes d’aquesta ordenança, pogués derivar-ne un risc greu per a
les persones i els béns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
***************************************
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.: 6.16, REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ÚS COMÚ ESPECIAL DELS CAMINS MUNICIPALS.
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia.
***************************************
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE EL MINISTERI DE INDUSTRIA,
TURISME I COMERÇ I L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A CANALITZAR UNA SUBVENCIÓ A FAVOR
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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DEL MATEIX PER A PROJECTES DE REINDUSTRIALITZACIÓ I DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DE
L’ÀREA NUCLEAR ASCÓ FLIX.
Antecedents:
1.- L’ Ajuntament de Flix i el Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç estan interessats en la
signatura d’un Conveni per a canalitzar una subvenció per a impulsar projectes que comportin
la revitalització a través de la reindustrialització i diversificació econòmica del municipi de Flix,
recolzant l’activitat industrial i el desenvolupament tecnològic del sistema productiu de Flix,
mitjançant l’aplicació de mesures de recolzament financer a la millora i ampliació del Centre d’
Empreses, Viver d’ Empreses i Centre Tecnològic de Flix.
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 Ministeri de Indústria, Turismo i
Comerç i l’Ajuntament de Flix amb la finalitat de canalitzar una subvenció a favor de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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l’Ajuntament de Flix per a proyectes de reindustrialització i diversificació econòmica de l’àrea
nuclear Ascó Flix, 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.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç i l’Ajuntament
de Flix als efectes oportuns.
ANNEX
“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Y EL AYUNTAMIENTO DE FLIX PARA CANALIZAR UNA SUBVENCION A FAVOR DEL MISMO
PARA PROYECTOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ECONOMICA DEL ÁREA
NUCLEAR ASCÓ FLIX.
En Madrid, a

de julio de 2009.
REUNIDOS

De una parte: don Jesús Candil Gonzalo, Director General de Industria, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, en adelante MITYC, nombrado por Real Decreto 762/2008, de 9
de mayo, que actúa en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 18,1.b) de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, y el apartado quinto de la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, modificada por
Orden ITC/1196/2.005, de 26 de abril, y ratificada por la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo,
que se delegan competencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y por la que se
aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y directivos del
Departamento.
De otra parte: Don Oscar Bosch Pujol, Alcalde de Flix, actúa en nombre i representación del
Ayuntamiento de Flix, facultado para este acto en virtud de las competencias que le confiere el
art. 21.1 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
artículo 53.1.b) del Decreto Legislativo 2/2003 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalunya, y autorizada para la
suscripción del presente Convenio por acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo de fecha ----------------.
Los comparecientes actúan en razón de sus respectivos cargos, reconociéndose mutua y
recíproca capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio de Colaboración y, en
su mérito,
EXPONEN
PRIMERO.- Que el presente Convenio supone la colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Ayuntamiento de Flix para el desarrollo de proyectos de
reindustrialización y diversificación económica del área nuclear Ascó Flix. Esta colaboración se
ha centrado anteriormente en el Centro Tecnológico que ha contado con diferentes ayudas del
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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Ministerio, en 2005 mediante una subvención de 1 millón de euros y en 2007 mediante una
subvención nominativa de 300.000 euros.
SEGUNDO.- Que el centro tecnológico forma parte de la red de CT como satélite del CTM, con
sede en Manresa. Sus líneas de actuación se centran en la investigación sobre el tratamiento y
eliminación de residuos industriales y la descontaminación de suelos. Estando previsto ampliar
la investigación en tratamiento de aguas.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento está interesado en consolidar el CT Flix que permita la
investigación del tratamiento de residuos y descontaminación de suelos con la finalidad de
encontrar soluciones a los problemas generados por los residuos industriales.
CUARTO.- El art.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la suscripción
de Convenios de Colaboración entre la Administración General y los Organismos Públicos
vinculados o dependientes de la misma con los órganos correspondientes de las
Administraciones de las Comunidades Locales en el ámbito de sus respectivas competencias,
debiéndose especificar en estos Convenios, entre otros extremos, la competencia que ejerce
cada Administración.
QUINTO.- El Ayuntamiento tiene entre sus objetivos prioritarios, la promoción y realización de
acciones dirigidas a la diversificación económica del municipio, como solución a la crisis social
en la que está inmerso desde la década de los 90, consecuencia de la crisis surgida por el sector
químico industrial especializado en la química básica. Agudizado en los últimos días por la crisis
del grupo químico ERCROS, principal factoría del municipio, quien ha presentado un ERE que
afecta al 30 por ciento de la factoría (75 trabajadores).
SEXTO.- Que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (en adelante MITYC), desarrollando
sus políticas de reindustrialización y de dinamización tecnológica, viene llevando a cabo
actuaciones de apoyo dirigidas a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial y que incidan
positivamente en las variables socioeconómicas del entorno geográfico de las zonas
desfavorecidas desde el punto de vista industrial.
SÉPTIMO.- Que el MITYC tiene competencias en materia de industria, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
OCTAVO.- Que la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2009, prevé que para atender a la financiación de” Proyectos de reindustrialización y
diversificación económica del área nuclear Ascó Flix” existe crédito en la Sección 20 (MITYC),
Servicio 16 (Dirección General de Industria),
Programa 422M (Reconversión y
Reindustrialización), Concepto 76701, dotado con 500.000 euros.
NOVENO.- Que es interés del Ayuntamiento de Flix y del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio la firma de un Convenio de Colaboración para la continuación de la ejecución del
Proyecto que describimos, de gran interés industrial, cultural, social y económico.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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En base a los antecedentes expuestos, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el
presente Convenio de Colaboración, el cual se regirá por las siguientes
CLAÚSULAS
PRIMERA.- Objeto
El objeto de este Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, y el Ayuntamiento de Flix, es apoyar la actividad industrial y el desarrollo tecnológico
del sistema productivo de Flix, mediante la aplicación de medidas de apoyo financiero a la
mejora y ampliación del Centro de Empresas, Vivero de Empresas y Centro Tecnológico de Flix.
El objetivo de este proyecto se enmarca dentro de lo que es la potenciación del desarrollo
integral y sostenido de la situación peculiar del municipio con grandes cantidades de residuos
industriales y la necesidad a la vez de diversificar la actividad económica.
Asimismo el Convenio también tiene por objeto justificar e instrumentar la concesión de una
subvención nominativa a favor del Ayuntamiento de Flix, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
SEGUNDA.- Compromisos mutuos
El Ayuntamiento de Flix llevará a cabo todas las tareas necesarias para dar cumplimiento a los
objetivos del Convenio.
Para ello, el Ayuntamiento se compromete a ejecutar el Proyecto, objeto del presente
Convenio, destinado a la mejora y ampliación del Centro de Empresas y el CTM Flix.
El coste total del referido proyecto asciende a la cantidad de quinientos mil euros (500.000€)
TERCERA.- Comisión de Seguimiento
Para llevar a cabo la colaboración y el seguimiento de los compromisos asumidos en este
Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento constituida por el Director General de Industria
que actuará de Presidente, el Alcalde de Flix y dos representantes de cada una de las partes
firmantes.
Uno de los representantes del MITYC será de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, el otro será un funcionario de la Dirección General de Industria
actuando como secretario.
CUARTA.- Financiación
El proyecto tendrá carácter anual. Para instrumentar las citadas medidas, el MITYC aportará al
Ayuntamiento de Flix la cantidad de 500.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
20.16.422M.76701, dentro de los créditos asignados a la Dirección General de Industria en los
Presupuestos Generales del Estado para 2009.
De acuerdo con el artículo 17.3.m) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, ésta
subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, no superando, en ningún caso, el coste de la actuación.
QUINTA.- Garantías, Pago y Justificación de la aplicación de fondos.
No será necesaria la constitución de garantías para el cobro de la ayuda.
Los fondos necesarios para la realización de las actividades contempladas en el presente
Convenio, se pagarán anticipadamente con carácter previo a su justificación y siempre antes del
31 de diciembre de 2009.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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Los gastos o compromisos de gastos previstos por el Ayuntamiento de Flix para las actuaciones
objeto del Convenio deben de realizarse desde el día 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.
No obstante, los pagos en firme realizados y la correspondiente justificación pueden realizarse
hasta el día 31 de marzo de 2010.
El Ayuntamiento de Flix pondrá a disposición del MITYC, a través de la Comisión de
Seguimiento, la documentación acreditativa de la aplicación de los fondos con cargo a este
Convenio, así como la justificación de su efectiva ejecución y pago. A la vista de la misma, la
Comisión de Seguimiento aprobará la liquidación que corresponda respecto al pago anticipado
de fondos. En el caso de que la dotación de fondos exceda a los empleos efectivos, se instará el
reintegro del excedente al Ayuntamiento.
SEXTA.- Vigencia y extinción del Convenio
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de diciembre de 2009.
Antes del plazo indicado, podrán causar la extinción del Convenio, el acuerdo entre las partes o
la denuncia de cualquiera de ellas cuando sobreviniesen circunstancias que impidiesen o
dificultasen su cumplimiento, o una de las partes incumpliese las obligaciones a que se ha
comprometido. En este caso la parte afectada lo comunicará a la otra parte con un mes de
antelación como mínimo.
SEPTIMA.- Publicidad
Siempre que se haga difusión y publicidad a través de cualquier medio de comunicación de las
acciones objeto del presente Convenio, será obligatorio hacer constar explícitamente que las
mismas son subvencionadas por el Ayuntamiento de Flix y por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
OCTAVA.- Régimen jurídico y resolución de controversias
La subvención nominativa que se instrumenta a través de este Convenio se rige por las
cláusulas del presente convenio, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, por la
Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización y por las cláusulas contenidas en
este Convenio.
La resolución de controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y la ejecución
del presente Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la
Comisión de Seguimiento. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles controversias
deberán ser resueltas tal y como se dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes arriba mencionadas acuerdan y suscriben el presente
Convenio en el lugar y fecha indicados.
ANEXO I. PLAN DE ACTUACIÓN
•

Creación de un Centro de Documentación, Transferencia Tecnológica y Cooperación en
materia de Tecnología y Gestión ambiental de Flix (TRANSTECFLIX).
o Adecuación del espacio.
o Prospección e identificación de contenidos y sinergias relacionadas con temas de
impacto ambiental

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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o Diseño e implementación de los contenidos, información, transferencia tecnológica
e interfase con red de cooperación
o Puesta en marcha del centro, seguimiento para correcciones y mejoras futuras.
Dotación Presupuestaria MITYC 2009: 335.000 euros.
•

Mejoras en el Centro de Empresas:
o Adecuación del espacio.
o Equipos audiovisuales.
o Mobiliario e informática.
o Cierre exteriores del Complejo.
o Señalizaciones.
o Adquisición de un plotter.
o Instalación red inalámbrica WIFI en el polígono industrial.

Dotación Presupuestaria MITYC 2009: 165.000 euros.”
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
***************************************
6.- APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIES EN
MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI.
Antecedents:
1.- L’ Ajuntament de Flix està adherit al Conveni marc d’interoperabilitat que entre altres
utilitats permet la utilització de la plataforma “Via Oberta” i accedir de forma telemàtica a les
dades i documents en poder d’altres administracions.
2.- Que la Corporació ja ha tramés les sol·licituts referents als següents serveis d’Administració
Oberta de Catalunya: tramesa de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i
tramesa de dades del Padró.
3.- Que per tal de sol·licitar el servei de tramesa de dades de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària és requisit indispensable l’adhesió al Conveni de Col·laboració entre la AEAT i la
Federació Espanyola de Municipis relatiu al subministre d’informació de caràcter tributari a les
entitats locals.
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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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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 l’adhesió de la Corporació al Conveni de Col·laboració entre la AEAT i la
Federació Espanyola de Municipis que consta com Annex al present acord.
SEGON.- NOTIFICAR l’adhesió a l’Agència Estatal d’Administració Tributària als efectes
oportuns.
ANNEX
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES
LOCALES.
En Madrid, el día de abril de 2003.
REUNIDOS
La Excma. Sra. Dª. Rita Barberá Nolla, Presidenta de la Federación Española de Municipios y
Provincias.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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El Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda.
El Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, Secretario de Estado de Hacienda y
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
EXPONEN
I. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es la Entidad
de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del
sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y
Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o por
Convenio.
La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) es una asociación
constituida por Entidades Locales, creada al amparo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y declarada de utilidad pública
mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, para la protección y
promoción de sus intereses comunes.
3
Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauce inmediato
de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.
Las Provincias e Islas son entidades locales con personalidad jurídica propia, que gozan de
autonomía para gestionar los intereses propios de las correspondientes colectividades.
II. En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las
Administraciones Públicas y conforme al principio establecido en el artículo 4.1.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los representantes de ambas partes consideran que
sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un sistema
estable y periódico de suministro de información por parte de la Agencia Tributaria a las
Entidades Locales.
Igualmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece
en su artículo 55 que “Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades
Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas: c) Facilitar a las otras Administraciones la
información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de
sus cometidos y d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas”.
El presente suministro de información viene posibilitado tanto por la legislación reguladora de
los derechos y garantías de los contribuyentes como por la que rige el suministro de
información tributaria a las Administraciones Públicas.
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Así, en los artículos 2 y 3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes, se establece, por un lado, que los principios generales de eficacia y limitación
de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales deben articular la
aplicación del sistema tributario y, por otro lado, que los contribuyentes tienen derecho a
solicitar certificación y copia de las declaraciones por ellos presentadas.
Siguiendo esta orientación, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, bajo
el título "Información por medios telemáticos" contempla, previa autorización de los
interesados, el suministro de información tributaria por medios telemáticos e informáticos a
favor de las Administraciones Públicas para el desarrollo de las funciones que tengan
encomendadas, supeditándolo a los términos y garantías que se fijen mediante Orden del
Ministro de Economía y Hacienda y en el marco de colaboración que se establezca.
En cumplimiento de esta habilitación legal, se ha dictado la Orden de 18 de noviembre de 1999,
por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para
el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la
Ley General Tributaria (B.O.E. nº 286 de 30 de noviembre). En el artículo 2 de esta Orden se
regula, en concreto, el suministro de información de carácter tributario para el desarrollo de las
funciones atribuidas a las Administraciones Públicas, previendo que "cuando el suministro de
información sea procedente, se procurará su cumplimentación por medios informáticos o
telemáticos atendiendo a las posibilidades técnicas tanto de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria como de la Administración cesionaria, que podrán convenir en cada
caso concreto lo que estimen más conveniente".
Por su parte, el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria, después de sentar el principio
general de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria
en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la
efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan
ser cedidos o comunicados a terceros, enumera una serie de excepciones al mismo dentro de
las que se encuentra el supuesto - apartado b) - de que la cesión tenga por objeto la
colaboración con otras Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones
fiscales en el ámbito de sus competencias. Asimismo, la Orden de 18 de noviembre de 1999
antes citada también prevé que la información pueda ser suministrada mediante transmisión
telemática.
Razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes signatarias
justifican el establecimiento de un sistema de suministro de información tributaria que permita
a las Entidades Locales que se adhieran a este Convenio una agilización en la disposición de la
información y una disminución de los costes incurridos, aprovechando al máximo el desarrollo
de las nuevas tecnologías. Dicho sistema se regula a través del presente Convenio, dado que el
suministro se producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por
los mismos y habrá de verificarse de una forma periódica y continuada en el tiempo.
En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este
Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que
prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución Española, en lostérminos
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previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección deDatos de Carácter
Personal.
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de unsistema estable de
suministro de información a las Entidades Locales por mediosinformáticos y telemáticos, ambas
partes acuerdan celebrar el presente Convenio deColaboración que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio.
1.- El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general decolaboración sobre las
condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información de la Agencia
Tributaria a las Entidades Locales que se adhieran a éste, para el ejercicio de las funciones
atribuidas a las mismas, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera
la información.
2.- Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el
desarrollo de sus funciones, en los términos previstos en el presente Convenio, todo ello sin
perjuicio de la colaboración que pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y las Entidades
Locales conforme al Ordenamiento Jurídico en supuestos distintos de los regulados por el
mismo.
SEGUNDA.- Finalidad del Convenio.
1.- El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria para finalidades no
tributarias tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con las Entidades Locales en el
desarrollo de las funciones que éstas tengan atribuidas cuando, para el ejercicio de las mismas,
la normativa reguladora exija la aportación de una certificación expedida por la Agencia
Tributaria o la presentación, en original, copia o certificación de las declaraciones tributarias de
los interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria, en
particular, en el caso de los no obligados a declarar. En estos supuestos, la información que
debe constar en tales documentos se solicitará directamente de la Agencia Tributaria, siempre
que resulte necesaria para el ejercicio de tales funciones, se refiera en su totalidad a un número
elevado de interesados o afectados y haya de efectuarse de forma periódica o continuada en el
tiempo.
2.- La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria al amparo de lo dispuesto en
el artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria tendrá como finalidad exclusiva la colaboración
con las Entidades Locales a efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ámbito
de sus competencias.
3.- Para las finalidades descritas en esta Cláusula, se establecen los suministros de información
que se recogen en el Anexo I del presente Convenio, que deberán realizarse con la periodicidad
y contenido que se detallan en el mismo, mediante el tratamiento telemático de las solicitudes
efectuadas.
TERCERA.- Autorización de los interesados.
1.- Los suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad prevista en el
apartado 1 de la cláusula Segunda del presente Convenio deberán contar con la previa
autorización expresa de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
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Personas Físicas y Otras Normas Tributarias, y en los términos y con las garantías que se
establecen en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999. De no contarse con la
previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria podrá suministrar a la Entidad Local la
información necesaria para el cumplimiento de dicha finalidad, siempre que dicha cesión pueda
ampararse en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria.
2.- Por su parte, los suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad
prevista en el apartado 2 de la cláusula Segunda del presente Convenio no requerirán el previo
consentimiento de los interesados.
CUARTA.- Destinatarios de la información suministrada.
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener como destinatarios a los
órganos de las Entidades Locales que tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión,
incluidos los órganos de fiscalización, en la medida en que por su normativa participen en los
procedimientos para los que se suministra la referida información. Igualmente podrán ser
destinatarios los organismos o entidades de derecho público dependientes de las Entidades
Locales que ejerzan funciones o instruyan los procedimientos para los que se suministran los
datos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen
funciones distintas de las que justifican el suministro.
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia
Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier caso, el destinatario
no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia Tributaria.
QUINTA.- Principios y reglas de aplicación al suministro de información contemplado en este
Convenio.
El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del presente
Convenio se regirá por las reglas y principios contemplados en el artículo 6 de la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.
En concreto, el respeto a los principios de eficiencia y minimización de costes obliga a acudir al
tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas que deberán ajustarse a los diferentes
tipos de información determinados en el Anexo I, teniendo en cuenta, por un lado, la normativa
aplicable a los diferentes procedimientos y, por otro, que cada tipo de información solicitada se
refiera siempre a un número elevado de interesados o afectados.
SEXTA.- Naturaleza de los datos suministrados.
Los datos suministrados por la Agencia Tributaria son los declarados por los contribuyentes y
demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos
a actividad alguna de verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los citados
datos hubieran sido comprobados por la Administración Tributaria se facilitarán los datos
comprobados.
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Locales podrán solicitarse recíprocamente
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de
suministro.
SÉPTIMA.- Interlocutor único.
Tanto en la Agencia Tributaria como en cada Entidad Local existirá un órgano al que ambas
podrán dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia relacionado con la aplicación del
presente Convenio.
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En concreto, por la Agencia Tributaria, dicho órgano será la Delegación de la Agencia Tributaria
del ámbito al que pertenezca la Entidad Local correspondiente,
mientras que por ésta, dichas funciones serán ejercidas por quién designe el máximo órgano
representativo de la Entidad Local.
OCTAVA.- Procedimiento.
A) Adhesión:
La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales interesadas, lo será con
arreglo al siguiente procedimiento. Cada Entidad Local, a través de su órgano de gobierno
enviará a la Delegación de la Agencia Tributaria que ejerza sus competencias en el ámbito
territorial al que pertenece la Entidad Local su solicitud de adhesión plena y sin condiciones al
presente Convenio (se incluye como Anexo II modelo de Protocolo de Adhesión). La Agencia
Tributaria remitirá copia de las solicitudes de adhesión a la FEMP.
B) Fase inicial:
1.- Tras la adhesión al presente Convenio, los órganos administrativos de la Entidad Local y los
organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma, deberán remitir a su
interlocutor único la siguiente documentación:
_ Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho público solicitante
(denominación, NIF, dirección, teléfono, ...).
_ Objeto del suministro de información.
_ Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante.
_ Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con referencia a la
concreta normativa aplicable).
_ Tipo de información solicitada. Éste deberá ajustarse a los diferentes tipos de información
establecidos en el Anexo I del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado D)
de esta Cláusula.
_ Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada para el logro de la
finalidad que justifica el suministro.
El interlocutor único de la Entidad Local, recibidas todas las solicitudes, remitirá a la Delegación
de la Agencia Tributaria una relación detallada de todos los órganos y organismos solicitantes,
la normativa en la que se recojan las funciones desarrolladas y su competencia, así como el tipo
concreto de la información solicitada.
2.- Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las solicitudes se ajustan a lo
previsto en el presente Convenio, el Delegado de la Agencia Tributaria procederá a dar de alta
al órgano, organismo o entidad de derecho público en la aplicación correspondiente de
suministro telemático de información. Asimismo comunicará esta circunstancia al interlocutor
único de la Entidad Local, para que a partir de ese momento, las peticiones de información se
realicen de acuerdo a lo establecido en este Convenio.
3.- La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la aplicación de
suministro telemático de información se realizará, a su vez, conforme a lo previsto en los
apartados anteriores.
C) Suministro de información:
1. Solicitud:
Los órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma
previamente autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a la Agencia Tributaria
por vía telemática una relación de solicitudes de información en la que se incluirán todos los
datos que sean precisos para identificar claramente a los interesados afectados y el contenido
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concreto de la información solicitada, que deberá ajustarse a los diferentes tipos de
información previamente determinados por la Agencia Tributaria. Asimismo, se deberá hacer
constar que los interesados en la información solicitada han autorizado expresamente el
suministro de datos sin que se haya producido su revocación, a excepción de los que se realicen
al amparo del artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria, y que se han tenido en cuenta las
demás circunstancias previstas en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999
respecto de dicha autorización.
No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o entidades de
derecho público que no hayan obtenido previa autorización.
2. Tramitación y contestación:
Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la Delegación
de la Agencia Tributaria remitirá la información solicitada en un plazo no superior a siete días
desde la recepción de dicha solicitud.
En el supuesto de que alguna petición no fuese atendida en ese plazo, el usuario podrá conocer
el motivo para que, en su caso, pueda ser objeto de subsanación.
3. Formato:
Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios telemáticos. En
especial, podrá realizarse por los medios y en los términos que establezca la Agencia Tributaria
para la expedición de certificaciones tributarias electrónicas por parte de sus órganos.
D) Modificaciones:
Previo acuerdo entre el Delegado de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial esté
situada la Entidad Local y el órgano de gobierno de ésta, podrán modificarse o ampliarse los
tipos de información tributaria a suministrar, de conformidad con la tipología que a estos
efectos establezca el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria y de
conformidad con el procedimiento descrito en el apartado B) de esta Cláusula, la periodicidad
de las solicitudes y la fecha límite de suministro.
NOVENA.- Control y seguridad de los datos suministrados.
1.- El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de
Ficheros Automatizados que contengan Datos de Caràcter Personal, y en los documentos de
seguridad aprobados por la Agencia Tributaria y por la Entidad Local que se adhiera al presente
Convenio.
2.- Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización de la
información suministrada al amparo de este Convenio:
a) Control interno por parte del ente cesionario de la información.
Las Entidades Locales realizarán controles sobre la custodia y utilización que de los datos
recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependiente del mismo.
b) Control por el ente titular de la información cedida.
Las Entidades Locales se someterán a las actuaciones de comprobación que pueda acordar el
Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria al objeto de
verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones
normativas o convencionales que resultan de aplicación.
DÉCIMA.- Obligación de sigilo.
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1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o
información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y
completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las
responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el
sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de
Datos.
2. El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas de cualquier
índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en
ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad,
en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro personal
responsable de dicha
utilización indebida.
UNDÉCIMA.- Archivo de actuaciones.
La documentación en poder de cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la
custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un periodo de tiempo no
inferior a dos años. En especial, deberán conservarse por parte de la Entidad Local los
documentos en los que conste la autorización expresa de los interesados.
DUODÉCIMA.- Efectos de los datos suministrados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 18 de noviembre de 1999, en la medida en la que las Entidades Locales puedan
disponer de la información de carácter tributario que precisen para el desarrollo de sus
funciones mediante los cauces previstos en el presente Convenio de Colaboración, no se exigirá
a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia
Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias
o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no
obligados a declarar.
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que los
derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En consecuencia,
no originarán derechos ni expectativas de derechos en favor de los interesados o afectados por
la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a
que puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la
información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de
comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos suministrados.
DECIMOTERCERA.- Organización para la ejecución del Convenio. Solución de conflictos.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así
como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de
Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por el Director del
Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia
Tributaria y otros tres nombrados por la Presidencia de la FEMP.
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios
que se considere necesario.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis
meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.
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Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio
serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente Cláusula, por lo
dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DECIMOCUARTA.- Plazo de vigencia.
1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del año 2003,
renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización
del plazo de vigencia.
2. Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá acordar la suspensión unilateral o la limitación del
suministro de información a una Entidad Local cuando advierta incumplimientos de la
obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente
cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos, en el régimen de control o
incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de
acuerdo con lo previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o
limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y
Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la revocación o mantenimiento del acuerdo.
DECIMOQUINTA.- Naturaleza administrativa.
El presente Convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose incluido en
el art. 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la Comisión
Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimotercera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una provincia, el
órgano de la Agencia Tributaria al que se refieren las Cláusulas Séptima y Octava de este
Convenio, será el Delegado Especial que ejerza competencia territorial sobre dichos municipios.
En el supuesto de Mancomunidades de municipios que pertenezcan a más de una Comunidad
Autónoma, el órgano al que se refieren las Cláusulas Séptima y Octava de este Convenio será el
Director del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la
Agencia Tributaria. No obstante, en este caso, tanto el alta en la aplicación como la respuesta a
las concretas solicitudes de información se llevarán a cabo por el Departamento de Informática
Tributaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Las Entidades Locales que se adhieran al Convenio de Colaboración en Materia de Intercambio
de Información Tributaria y Colaboración en la Gestión Recaudatoria suscrito entre la Agencia
Tributaria y la FEMP, no tendrán que adherirse al presente Convenio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
Las Entidades Locales que, a la firma de este Convenio, se encuentren dadas de alta en la
aplicación telemática de suministro de información de la Agencia Tributaria, dispondrán de un
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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plazo de tres meses para adherirse al mismo o al de intercambio de información tributaria y
colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales. Transcurrido dicho plazo sin
producirse esta circunstancia, la Agencia Tributaria suspenderá el suministro de información a
que se refiere el
presente Convenio.
Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicada
en el encabezamiento.
ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES
LOCALES.
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Segunda del presente Convenio se recogen los
siguientes suministros periódicos de información de la Agencia Tributaria a las Entidades
Locales:
a) Para el ejercicio de finalidades no tributarias, al amparo de lo dispuesto en la disposición
adicional Cuarta de la Ley 40/1998.
INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD FECHA LÍMITE DEL SUMINISTRO
Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias
Subvenciones y ayudas públicas: beneficiarios semanal 7 días desde la recepción
Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias
Procedimiento de contratación administrativa
Semanal 7 días desde la recepción
Datos del IRPF
Los procedimientos establecidos por las Entidades Locales en cada caso Semanal 7 días desde la
recepción
b) Al amparo del artículo 113.1 b) de la Ley General Tributaria.
INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD FECHA LÍMITE DEL SUMINISTRO
Datos identificativos
Cumplimiento de obligaciones fiscales
Semanal 7 días desde la recepción
ANEXO II
PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO
En sesión del Pleno celebrado el día ....... de .............. de 2003 del (Ayuntamiento, Diputación
Provincial, Cabildo Insular, Mancomunidad, etc.) se ha acordado la adhesión íntegra al
Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación
Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter
tributario.
Fecha y firma del Alcalde/Presidente de la Entidad Local
ILMO. SR. DELEGADO ESPECIAL/DELEGADO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA EN (Provincia/Comunidad Autónoma)/ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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***************************************
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADIGSA,
L’AJUNTAMENT DE FLIX I LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SITUAR AL C/ SANT
ALBERT, 17, EN RELACIÓ AL PROJECTE D’OBRES D’ACCESSIBILITAT DESTINAT A L’ESMENTADA
COMUNITAT.
Antecedents:
1- ADIGSA, empresa pública, amb l’objectiu de col·laborar amb la Direcció General d’Habitatge
en l’aplicació del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de Rehabilitació
d’habitatges de Catalunya, té interès en la participació en un programa per a la millora de
l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques als polígons d’habitatge que varen ser
transferits a la Generalitat de Catalunya i adscrits a l’Institut Català del Sòl mitjançant els
Decrets 1009/1985 i 238/1985, per la qual cosa ha estat desenvolupant una línia de cooperació
amb d’altres organismes públics en la consecució d’una millor qualitat de vida de les persones
amb mobilitat reduïda. Com acció concreta, i en aplicació de l’esmentada disposició, s’ha
endegat, una línia de subvencions des de la Generalitat de Catalunya cap a les Comunitats de
Propietaris d’edificis d’habitatges de promoció pública , a fi de facilitar la instal·lació d’aparells
elevadors en llurs accessos.
2.- L’Ajuntament de Flix ha manifestat el seu interès per a participar a l’actuació conjunta
esmentada, d’acord amb la voluntat de col·laboració , i d’acord amb la Llei 20/1991 de 25 de
novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i s’aprova el
codi d’accessibilitat, i demés disposicions concordants i d’aplicació.
3.- La Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al c/ Sant Albert, 17 ha donat tot el
recolzament a la iniciativa de les dues institucions, amb les quals col·laborarà per dur a bon fi
l’execució del programa objecte del present conveni. En aquest sentit informaran i orientaran a
les Comunitats de Propietaris als efectes d’acollir-se al present conveni i per l’obtenció de les
subvencions davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, seguint els tràmits
determinats en el Decret 455/2004 de 14 de desembre, amb les modificacions introduïdes en el
Decret 255/2005 de 8 de novembre, i resolucions que es dictin en l’àmbit del Programa de
rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges regulat en l’esmentat Decret.
4.- Que d’acord als drets i principis rectors que han de promoure els poders públics de
Catalunya, establerts en l’art. 4 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, ADIGSA i l‘Ajuntament de Flix, declaren llur interès per a
subscriure un conveni de col·laboració per a determinar l’àmbit de intervenció en els projectes
d’execució d’obres d’accessibilitat contractades per la Comunitat de Propietaris del carrer Sant
Albert, 17.
Fonaments de Dret:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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1.- L’article 103 de la Constitució, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 303 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals preveuen expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin
mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals
tinguin un interès comú.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord,
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix, ADIGSA, i la
Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al carrer Sant Albert, 17 de Flix, en relació al projecte
d’obres d’accessibilitat destinat a l’esmentada Comunitat de propietaris, 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 del conveni esmentat en el punt anterior.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a ADIGSA i a l’Associació de Veïns del carrer Sant Albert, 17
als efectes oportuns.
Annex
Flix, a

de

de 2009.

CONVENI D’ADHESIÓ I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADIGSA, L’AJUNTAMENT DE FLIX I
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CARRER SANT ALBERT, 17. PROJECTE D’OBRES D’ACCESSIBILITAT
DESTINAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ST. ALBERT, 17.
REUNITS
El Sr. Frederic Linares i Aguilar, Conseller Delegat d’ADIGSA, Empresa Pública adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
L’Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández, Alcalde de l’Ajuntament de Flix.
El Sr... , President de l’Associació de Veïns del Carrer Sant Albert, 17.
Les tres parts es reconeixen amb capacitat per a atorgar el present conveni, als efectes del qual
MANIFESTEN
PRIMER.- Que ADIGSA, empresa pública, amb l’objectiu de col·laborar amb la Direcció General
d’Habitatge en l’aplicació del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de
Rehabilitació d’habitatges de Catalunya, té interès en la participació en un programa per a la
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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millora de l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques als polígons d’habitatge
que varen ser transferits a la Generalitat de Catalunya i adscrits a l’Institut Català del Sòl
mitjançant els Decrets 1009/1985 i 238/1985, per la qual cosa ha estat desenvolupant una línia
de cooperació amb d’altres organismes públics en la consecució d’una millor qualitat de vida
de les persones amb mobilitat reduïda. Com acció concreta, i en aplicació de l’esmentada
disposició, s’ha endegat, una línia de subvencions des de la Generalitat de Catalunya cap a les
Comunitats de Propietaris d’edificis d’habitatges de promoció pública , a fi de facilitar la
instal·lació d’aparells elevadors en llurs accessos.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Flix ha manifestat el seu interès per a participar a l’actuació
conjunta esmentada, d’acord amb la voluntat de col·laboració , i d’acord amb la Llei 20/1991
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i
s’aprova el codi d’accessibilitat, i demés disposicions concordants i d’aplicació.
TERCER.- Que l’Associació de Veïns del Carrer Sant Albert, 17 ha donat tot el recolzament a la
iniciativa de les dues institucions, amb les quals col·laborarà per dur a bon fi l’execució del
programa objecte del present conveni. En aquest sentit informaran i orientaran a les
Comunitats de Propietaris als efectes d’acollir-se al present conveni i per l’obtenció de les
subvencions davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, seguint els tràmits
determinats en el Decret 455/2004 de 14 de desembre, i Resolució 173/2005, de 26 de gener, o
posteriors resolucions que es dictin en l’àmbit del Programa de rehabilitació d’edificis d’ús
residencial i d’habitatges regulat en l’esmentat Decret.
QUART.- Que d’acord als drets i principis rectors que han de promoure els poders públics de
Catalunya, establerts en l’art. 4 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, ADIGSA i l‘Ajuntament de Flix, declaren llur interès per a
subscriure un conveni de col·laboració per a determinar l’àmbit de intervenció en els projectes
d’execució d’obres d’accessibilitat contractades per les Comunitats de Propietaris del Carrer
Sant Albert, 17.
Amb aquesta finalitat formalitzen el present conveni d’acord amb les clàusules següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- El present conveni té per finalitat determinar l’àmbit de intervenció en l’execució
d’instal·lació d’ascensors per a la supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb
l’establert als projectes que es puguin presentar per la Comunitat de Propietaris de l’edifici del
Carrer Sant Albert, 17, prèvia aprovació per l’empresa pública ADIGSA i l’Ajuntament de Flix.
SEGONA.- La Comunitat de Propietaris del carrer esmentat, interessades en acollir-se al
contingut del present conveni, caldrà que ho manifestin expressament de forma escrita davant
ADIGSA, acompanyant copia de l’acord adoptat per la Comunitat de Propietaris en aquest
sentit.
TERCERA- ADIGSA durà a terme una funció de tutela tècnica en el decurs de tot el procés, i les
tasques de coordinació que siguin necessàries. Aquestes comprenen la supervisió del projecte
tècnic, l’emissió de l’estudi tècnic (fitxa tècnica de l’edifici, substitutori del TEDI), l’estudi
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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comparatiu de les ofertes, la supervisió del contracte d’adjudicació d’obra i la planificació de
l’obra i el control econòmic de la mateixa.
La contractació de l’execució del projecte d’obres d’accessibilitat serà realitzada per la pròpia
Comunitat de Propietaris d’acord a la decisió adoptada en el sí de la Junta de la Comunitat, i
haurà de informar a les altres parts sobre l’empresa que en resulti seleccionada.
L’avaluació de qualitat de l’execució d’aquestes obres la portaran a terme els tècnics de
l’Ajuntament Flix, en col·laboració amb els tècnics d’ADIGSA. Assistirà a les visites tècniques un
representant de l’AV.
ADIGSA igualment, assistirà i donarà suport a les comunitats en les reunions i tràmits adients,
així com participarà en la confecció d’actes i documents necessaris.
QUARTA.- Als efectes de les subvencions es consideraran incloses dins del pressupost de les
obres les despeses relacionades amb aquestes i amb els impostos o taxes que les gravin, així
com l’import corresponent a l’avaluació de la qualitat de les obres, amb sintonia a l’assenyalat a
la clàusula tercera del present conveni.
CINQUENA .- Les aportacions per al desenvolupament del present conveni es faran segons la
distribució següent:
- En el cas de creació d’un itinerari practicable que comporti instal·lar un ascensor
GENERALITAT DE CATALUNYA
Segons el Decret 455/2004 de data 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació
d’habitatges de Catalunya:
- El 60% del pressupost protegible amb un límit de 6.000 euros per habitatge o local
Observació: Aquesta subvenció haurà de ésser sol·licitada de la forma determinada
legalment davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord a les
disposicions legals determinades en la part expositiva del present conveni.
AJUTS COMPLEMENTARIS ADIGSA
Segons l’acord de 2 d’octubre de 2008 del Consell d’Administració:
Per aquelles comunitats de 12 ó menys habitatges o locals, s’elimina el límit
de
6.000 euros per habitatge o local arribant al 60% del pressupost protegible.
Aquest escreix d’ajut complementari es pot distribuir amb el següent criteri:
50% entre els baixos
25% entre les primeres plantes
25% entre la resta de veïns
Ajut complementari fins a cobrir el 100% de la part corresponent a un habitatge per
aquelles persones amb uns ingressos de la unitat de
convivència inferiors a 2
vegades l’IPREM (Indicador Públic de la Renda
d’Efectes
Múltiples)
calculats
d’acord amb el que estableixi el pla d’habitatge vigent a Catalunya.
Són ajuts individuals addicionals i complementàries els quals caldrà subscriure un
document notarial de Reconeixement de Deute que es podrà anotar en el registre de la
propietat fent constar que caldrà retornar l’import de l’ajut més les despeses
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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d’inscripció en el registre de la propietat i els interessos legals meritats des del seu
cobrament en cas de transmissió de l’habitatge. Excepte en el cas de transmissions
mortis causa quan qui hereti la propietat acrediti trobar-se en les mateixes
circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l’ajut i a més destini
l’habitatge a la seva residència habitual i permanent.
AJUNTAMENT DE FLIX
− 3.000 € per comunitat.
− La cessió dels espais públics necessaris per a la ubicació de l’ascensor en els cas
que es tingui que col·locar per l’exterior.
− En el cas de què la instal·lació de l’ascensor comporti obres addicionals per
interferències amb serveis (clavegueram, enllumenat públic, cables elèctrics...) o
elements urbanístics (paviments, arbrat, mobiliari urbà,...) els desplaçaments aniran
a càrrec de l’Ajuntament.
COMUNITAT DE PROPIETARIS
- El % necessari per arribar al 100% del pressupost protegible.
En el cas que únicament es tracti de la instal·lació d’ascensor:
En el cas que únicament es tracti de la instal·lació d’ascensor.
GENERALITAT DE CATALUNYA
Segons el Decret 455/2004 de data 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació
d’habitatges de Catalunya:
- El 45% del pressupost protegible amb un límit de 5.500 euros per habitatge o local.
Observació: Aquesta subvenció haurà d’ésser sol·licitada de la forma determinada
legalment davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord a les
disposicions legals determinades en la part expositiva del present conveni.
AJUTS COMPLEMENTARIS ADIGSA
Segons l’acord de 2 d’octubre de 2008 del Consell d’Administració:
- Per aquelles comunitats de 8 ó menys habitatges o locals, s’elimina el límit de 5.500
euros per habitatge o local arribant al 45% del pressupost protegible.
Aquest escreix d’ajut complementari es pot distribuir amb el següent
criteri:
50% entre els baixos
25% entre les primeres plantes
25% entre la resta de veïns
- Ajut complementari fins a cobrir el 100% de la part corresponent a un habitatge per
aquelles persones amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2
vegades l’IPREM (Indicador Públic de la Renda d’Efectes Múltiples) calculats d’acord
amb el que estableixi el pla d’habitatge vigent a Catalunya.
Són ajuts individuals addicionals i complementàries els quals caldrà subscriure un
document notarial de Reconeixement de Deute que es podrà anotar en el registre
de la propietat fent constar que caldrà retornar l’import de l’ajut més les despeses
d’inscripció en el registre de la propietat i els interessos legals meritats des del seu
cobrament en cas de transmissió de l’habitatge. Excepte en el cas de transmissions
mortis causa quan qui hereti la propietat acrediti trobar-se en les mateixes
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l’ajut i a més destini
l’habitatge a la seva residència habitual i permanent.
AJUNTAMENT DE FLIX
− 3.000 € per comunitat.
− La cessió dels espais públics necessaris per a la ubicació de l’ascensor en els cas que
es tingui que col·locar per l’exterior.
− En el cas de què la instal·lació de l’ascensor comporti obres addicionals per
interferències amb serveis (clavegueram, enllumenat públic, cables elèctrics...) o
elements urbanístics (paviments, arbrat, mobiliari urbà,...) els desplaçaments aniran
a càrrec de l’Ajuntament.
COMUNITAT DE PROPIETARIS
- El % necessari per arribar al 100% del pressupost protegible.
SISENA.- L’Ajuntament de Flix aportarà en concepte de subvenció (addicional) l’import de les
taxes i impostos devengats per l’aplicació de l’ordenança municipal als permisos d’obres i
instal·lacions presentats.
SETENA.- La justificació de l’execució de les obres s’efectuarà mitjançant la presentació de les
corresponents certificacions d’obres, sotasignades pel facultatiu que en sigui director, i
revisades per ADIGSA.
A la justificació documental de la despesa hi constarà les següents dades:
a. Número i, en el seu cas, sèrie
b. Nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal o, si és el cas, codi
d’identificació i adreça de l’expenedor i del destinatari.
c. Descripció de l’operació i contraprestació total i, si és el cas, totes les dades que calguin
per a calcular la base imposable.
d. Tipus tributari i quota.
e. Lloc i data d’emissió.
VUITENA.- ADIGSA durà a terme la supervisió de tots els contractes que calguin amb
l’empresa que en sigui adjudicatària, informant-ne a l’Ajuntament de Flix.
NOVENA.- La responsabilitat per causa de l’incompliment de la normativa vigent en matèria de
contractació administrativa, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut al treball, o de les
estipulacions del contracte que es signi entre la Comunitat de Propietaris i l’empresa
adjudicatària dels projectes, correspondrà a les pròpies parts contractants, excloent-se
qualsevol responsabilitat de ADIGSA o l’Ajuntament de Flix.
DESENA.- L’Ajuntament facilitarà una ràpida solució d’adequació urbanística quan els aparells
elevadors s’hagin d’ubicar a l’exterior dels edificis, ocupant espai de via pública.
ONZENA.- El present conveni tindrà efectivitat des de la data de la seva signatura, i entretant
sigui vigent el Decret 455/2004 de data 14 de desembre, regulació del Pla de rehabilitació
d’habitatges a Catalunya, i serà revisable anualment.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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DOTZENA.- Es constituirà una Comissió de Seguiment del present conveni integrada per un
representant Adigsa, i un de l’Ajuntament de Flix.
TRETZENA.- Serà causa de resolució del present conveni l’incompliment de les obligacions
essencials contingudes en les seves clàusules, entenent-se per essencials les referides a l’àmbit
subjectiu i material del conveni, les tècniques de col·laboració i els compromisos de
finançament.
CATORZENA.- La part, o parts, podran proposar la modificació o denunciar el present conveni,
comunicant-ho per escrit a l’altre part, al menys amb dos mesos d’avançada a la data de
termini de cadascuna de les seves anualitats.
QUINZENA.- El present conveni està exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en virtut del que estableix l’article 4.1.c) de la pròpia
llei.
En prova de conformitat de tot el que precedeix, signen el present conveni, al lloc i data
assenyalats a l’encapçalament, les parts implicades en el present conveni: Adigsa per la
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Flix i l’Associació de Veïns del Carrer Sant Albert, 17.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
***************************************
8.- DECLARACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ I DETECCIÓ DELS CASOS D’ASSETJAMENT
SEXUAL I D’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE.
Antecedents:
1.- Aquesta Corporació ha tingut sempre una especial sensibilitat per a la prevenció dels casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i ha aplicat sempre una política d’igualtat i
de no discriminació entre els seus treballadors.
2.- L’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, obliga a les empreses beneficiàries de subvencions que tenen 25 o més persones en
plantilla, a indicar els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar els casos d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe.
Fonaments de Dret
1.- Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. - DOGC.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
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Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR la Declaració de les mesures de prevenció i detecció dels casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe que consta com Annex .
SEGON.- DONAR la màxima difusió a l’esmentada declaració.
ANNEX
L’ Ajuntament de Flix declara que coneix que l’assetjament sexual és un risc laboral que
contempla l’article 45 i següents de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, i és obligació de l’empresari garantir la seguretat i la salut del personal en tots els
aspectes relacionats amb el treball.
Aquesta Corporació es compromet a utilitzar les mesures de prevenció i detecció dels casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe conforme a l’article 92.7 del Text refòs de
la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la disposició addicional setena de la
Llei 5/2008.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
***************************************
9.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX EN DIVERSOS ÒRGANS
COL·LEGIATS.
Antecedents:
1.- Correspon al Ple de l’Ajuntament, el nomenament dels representants de l’Ajuntament en
altres òrgans col·legiats.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- NOMENAR els regidors que s’esmenten pels òrgans col·legiats que es detallen:
− Associació de Municipis Ribera Nord:
 Oscar Bosch i Pujol, (titular), Pere Muñoz i Hernàndez, (suplent).
− Comissió Municipal de Delimitació del terme:
 Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President.
 Sr. Joan Josep Mauri i Hierro, Regidor.
 Sr. Joan Manel Treig i Sánchez, Regidor.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
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 Sr. Diego Ramírez i Macias, Tècnic Municipal
 Sr. Arturo González i Benet, Secretari General.
Consell Rector de SAGESSA:
 Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President.

SEGON.- TRASLLADAR el present acord a les persones nomenades a efectes d’acceptació i als
òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de notificació.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
***************************************
10.- ACORDS EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA
POTABLE AL MUNICIPI DE FLIX.
Antecedents:
Atès que, en bases als acords a que van arribar en el seu dia, ERCROS, (anteriorment Sociedad
Electroquimica de Flix, SA, Electroquimica de Flix, SA, ERKIMIA, SA) i l’Ajuntament de Flix,
aquella ve subministrant a aquest Ajuntament cabdals suficients per abastir a la població.
Aquests acords es remunten a començament dels segle XX, havent-se signat el primer conveni
l’any 1931.
Atès que, actualment, l’Ajuntament continua rebent aigua preclorada procedent de la
concessió d’aigües superficials del riu Ebre, de les que es titular ERCROS, SA, d’acord amb les
condicions fixades en el conveni que es va signar amb data 14 de juliol de 1994. Aquest conveni
estableix que ERCROS, SA, es compromet a subministrar aigua a l’Ajuntament de Flix, garantint
un cabdal de 80 m3/hora, (22,5 l/s). Aquest cabdal cobreix les necessitats actuals de
subministrament, i les previsibles d’un futur immediat.
Atès que aquest Ajuntament està satisfet del servei que es presta actualment, i, està interessat
en continuar mantenint-lo amb les actuals condicions, es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- TRAMETRE a Confederació Hidrogràfica de l’Ebre una memòria explicativa del sistema
de prestació del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable, fent constar, que de la
concessió que té actualment ERCROS, SA, 80 m3/hora, (22,5 l/s), corresponen a l’Ajuntament
de Flix.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents del Ple, 10 vots a favor.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
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***************************************
(1) S’incorpora a la sessió la regidora Rita Costa.
11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Sense contingut material
***************************************
12.- INFORMES DIVERSOS.
a) L’Alcalde-President, Sr. Oscar Bosch informa que el proper dia 17 de juliol, visitaran la nostra
població, el Sr. Josep Puxeu i Rocamora, Secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri
de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim, i l’Hble. Sr. Francesc Baltasar i Albesa, Conseller de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per tractar de les obres de neteja
de l’embassament.
b) L’ Alcalde-President, Sr. Oscar Bosch informa sobre les darreres novetats de l’ERO presentat
per ERCROS INDUSTRIAL, i expressa el seu desig que hi hagi acord entre les parts i que es
millori l’oferta presentada per l’empresa. També informa dels contactes mantinguts amb la
Plataforma i l’Associació de Comerciants.
c) La regidora, Sra. Neus Guiu informa de les activitats programades dins el programa “A
l’estiu tota cuca viu”.
d) El regidor, Sr. Jaume Masip informa de l’execució de les obres incloses en el Fons d’Inversió
Local. També informa de les obres que han de començar al Castell Nou.
e) La regidora, Sra. Montse Canals informa de les obres que s’han fet a l’Escola Bressol per
aïllar una aula de confinament, en els casos d’emergència. També informa de l’estudi que
s’ha de fer sobre la megafonia.
f) La regidora, Sra. Rita Costa informa que s’ha acabat el rènting del vehicle de la Guàrdia
Municipal, i mentre no s’adjudiqui un nou procediment de licitació, es renova mensualment,
l’antic rènting
g) La regidora, Sra. Carolina Rofes informa que el proper dia 15 de juliol hi haurà la presentació
del llibre Heydrich i les agents del saló Kitty, de Miquel Esteve. Presentarà l'escriptor Andreu
Carranza. També informa del contingut del FESTIVAL FLIX JAZZ, que es portarà a terme els
dies 24, 25 i 26 de juliol
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*****************************
13.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels assistents no se’n formulen. Obert el torn pels assistents al Ple, tampoc es
formulen preguntes.
*****************************
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 ,

Oscar Bosch i Pujol

Arturo González i Benet
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