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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 16/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2009
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
16/2009
30 D’OCTUBRE DE 2009
Decret d’Alcaldia núm.: 178/2009
Sala de Plens de l’Ajuntament.
17:30 hores
18:30 hores
Il·lm. Sr. Oscar Bosch i Pujol
Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Ramon Sabaté i Arqué
Sra. Carolina Rofes i Casas
Sr. Ferran Albiac i Viñolas
Sra. Rita Maria Costa i Puey
Sr. Joan Josep Mauri i Hierro
Sr. Jaume Masip i Llop
Sra. Neus Guiu i Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha i Cervelló
Sr. Arturo Gonzàlez i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial.
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 4/2009.
Suport a la Candidatura de Tarragona com a Capital Europea de la
Cultura 2016.
Aprovació del conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de
la salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i de l’Ajuntament de Flix.
Moció de suport a les consultes populars municipals per la
independència.
Assumptes sobrevinguts.
Informes diversos.
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.
*************************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,

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

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es deixa pendent d’aprovació l’acta corresponent a la sessió ordinària núm.: 15/2009, de 25 de
setembre.
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL.
2.1. RATIFICACIONS DECRETS D’ALCALDIA
Decret
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Data
23/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
29/09/2009
29/09/2009
06/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
19/10/2009

Referència
Contracte Maria Bages
Delegacions a favor del regidor Pau Llecha
Nomenament secretària accidental
Decret inici expedient protecció legalitat urbanística J. Climent
Correcció error material Junta 25-09-09
Contractació Yolanda Catala Sabate
Decret fixació dia i hora acta recepció
Rectificació decret 124/2009
Arxiu diversos exps. PLU
Acceptació subvenció Escola Bressol
Decret arxiu Ordre execució Endesa Generación
Decret concessió llicència d'obres Magdalena Moreno
Ordre execució neteja pati interior C/St. Pere,10
Inici PLU C/ Escoles 21
Execució subsidiària neteja parc. 11, pol. P3 Ventonella Baixa.
Ordre execució habitatge Major, 53
Aprovació Certificació obres Cementiri
Decret de rectificació de Plecs de Clàusules C/ de Baix Fase II
Concessió permís estudis Vera Talarn
Decret fixació acta recepció Bassa les Clotxes
Continuació exp. PLU Sarsfield
Anul.lació i canvi arbitris municipals
Admissió a tràmit reclamació patrimonial M. J. Menchén
Convocatòria Junta de Govern 23/10/09

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre 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

3

AJUNTAMENT DE FLIX

173
174
175
176
177
178

19/10/2009
19/10/2009
19/10/2009
23/10/2009
23/10/2009
27/10/2009

Declaració caducitat inscripcions padronals
Acord de Delegació de funcions de batllia.
Acord pagament subvenció Club Nàutic
Convocatòria Mesa Climatització
Contractació Sr. Helbich
Convocatòria Ple del dia 30/10/09

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
2.2. DECRET D’ALCALDIA NÚM. 150/2009.
Es dona compte del Decret d’Alcaldia núm.: 150/2009, que textualment diu:
“Decret d’Alcaldia núm.: 150/2009, de 25 de setembre de 2009, de delegació de competències
en el Regidor de l’Ajuntament de Flix, Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló.
Antecedents:
1.- Aquesta Alcaldia, mitjançant Decret núm.: 106/2009, de 10 de juliol, va procedir a delegar
una sèrie de competències en els regidors de l’Ajuntament, alhora que aprovava el cartipàs
municipal.
2.- La sobtada mort de la regidora d’aquest Ajuntament, Montserrat Canals i Aliaga, ha
comportat l’entrada en el mateix del seu substitut, Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló, regidor que ha
pres possessió del seu càrrec en sessió plenària celebrada avui.
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.- NOMENAR el regidor Pau Joan Llecha i Cervelló com a regidor titular de les següents
regidories, establertes en el Decret d’aquesta Alcaldia núm.: 106/2009, de 10 de juliol:
- Regidoria d’Educació, adscrita a l’Àrea de serveis a les persones.
- Regidoria de Protecció Civil, adscrita a l’Àrea de serveis al municipi
SEGON.- ES delega en el Sr. Pau Joan Llecha i Cervelló, 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.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre 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
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Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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TERCER.- 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,
QUART.- TRASLLADAR aquest Decret al Regidors nomenat 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, 25 de setembre de 2009.”
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’esmentat Decret.
*************************************************
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.: 4/2009 DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI,
FINANÇAT PER MAJORS INGRESSOS PRESSUPOSTARIS.
Antecedents:
1.- De l’estat d’execució del pressupost de l’any 2009 de l’Ajuntament de Flix és desprèn la
necessitat de procedir a suplementar algunes de les partides de despesa del mateix, i a crear-ne
de noves, no previstes en el pressupost inicial.
2.- Aquesta suplementació de partides per una part, i generació de noves partides, es pot fer,
mitjançant els majors ingressos produïts sobre els inicialment previstos en el pressupost vigent.
3.- Consta en l’expedient l’informe emes pel secretari interventor de la Corporació
Fonaments de Dret:
1.- Articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.- Articles 36 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
3.- Base 13 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Flix,
corresponents a l’exercici econòmic de 2009.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2009, del pressupost de
l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per majors
ingressos, el resum del qual s’incorpora com annex al present acord.
2n.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termini de 15 dies, a efectes de
presentació d’al·legacions, i/o, reclamacions, mitjançant el tauler d’edictes de la Corporació i
anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
3r.- FER constar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions,
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 4/2009. Pressupost Ajuntament 2009.
ESTAT D’INGRESSOS
Cap. Denominació
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total.............

Previsió inicial Augments Previsió definitiva
1.219.700,00
0,00
150.000,00
0,00
826.940,00
0,00
2.222.893,28 16.653,52
60.234,75
0,00
0,00
0,00
1.264.437,86 29.980,00
155.607,40
0,00
0,00
0,00
5.899.813,29 46.633,52

1.219.700,00
150.000,00
826.940,00
2.239.546,80
60.234,75
0,00
1.294.417,86
155.607,40
0,00
5.946.446,81

ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1
2
3
4
6
7
8
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total...............

1.798.500,00 16.653,52

Previsió
definitiva
1.815.153,52

1.693.118,15

0,00

1.693.118,15

82.500,00
0,00
97.510,00
0,00
1.683.185,14 29.980,00
0
0,00
0
0,00
545.000,00
0,00
5.899.813,29 46.633,52

82.500,00
97.510,00
1.713.165,14
0,00
0,00
545.000,00
5.946.446,81

Previsió inicial Augments

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT, dels
vots del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
*************************************************
4.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE TARRAGONA COM A CAPITAL EUROPEA DE LA
CULTURA L’ANY 2016.
Antecedents:
1.- La nova reglamentació de la designació de les capitals europees de la cultura, vàlida durant
el període 2005-2009,a l’Estat Espanyol li correspondrà la capitalitat cultural l’any 2016.
2.- L’Ajuntament de Tarragona va aprovar presentar la seva candidatura per la Capital Europea
de la Cultura 2016 i demana el recolzament i suport per accedir a aquest nomenament,
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- DONAR suport a la candidatura de la ciutat de Tarragona com a Capital Europea de la
Cultura l’any 2016, any en el que està previst que la capital cultural europea correspongui a una
ciutat espanyola en aplicació del reglament regulador d’aquestes designacions.
2n.- DONAR trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Tarragona i a l’organització de
desenvolupament de la candidatura als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT, dels
vots del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
*************************************************
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT ENTRE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Flix en sessió de 28 de novembre de 2008, número 12/2008, va
aprovar el Conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de
Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Flix. Aquest conveni de col·laboració té per objecte la
regulació de l’encàrrec que realitza l’Ajuntament a favor de l’APS per a la prestació dels serveis
mínims de protecció de la salut de competència local
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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2.- Que a data d’avui el Conveni aprovat no ha estat encara subscrit formalment per les parts i
l’Agència de Protecció de la Salut ha realitzat algunes esmenes al text del mateix.
3.- Aquest Ajuntament està interessat en aprovar l’esmentat conveni amb les correccions
realitzades.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- APROVAR el conveni modificat d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut
entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Flix que figura com annex al present
acord.
2n.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde-President o regidor en qui delegui per a la signatura del
present conveni.
3r.- TRASLLADAR aquest acord a l’Agència de Protecció de la Salut als efectes oportuns.
Annex
CONVENI D’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE
L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE FLIX
Tortosa, XX de XXXXXXXX de 2009
REUNITS
D’una part, el senyor Xavier Llebaria i Samper, director gerent de l'Agència de Protecció de la
Salut
I de l’altra, el senyor Oscar Bosch i Pujol, alcalde de l’Ajuntament de Flix.
ACTUEN
El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, d’ara en endavant l’APS en ús
de les facultats que li confereix l'article 24 I) de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la
salut.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Flix, en endavant l’Ajuntament, ocupant del
càrrec d’alcalde , per nomenament del Ple de l’Ajuntament de data XXXXXXXXX , amb les més
amplies facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor Arturo González i Benet, secretari de la
corporació i funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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conformitat amb la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic,
EXPOSEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents
comparteixen competències en aquestes matèries.
2. Que l’APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció de la salut i coordinar-los amb
la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i
alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones. L’APS du a terme
aquest objectiu exercint les funcions i activitats previstes als articles 16 i 17 de la Llei 7/2003,de
25 d’abril, de protecció de la salut.
3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels
serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del
territori, assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.
4. Que, en data 11 de gener de 2006, la senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i el senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de
Municipis de Catalunya, van signar el Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i les
obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut
puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
5. Que, el 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència de Protecció de la Salut va aprovar
el catàleg de serveis de l’APS, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1.g) de la llei
7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la Salut.
6. Que l’Ajuntament de Flix i l’APS, volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa
basat en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats
amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor dels àmbits de
responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, respectant el marc competencial
actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.
Per l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present conveni de
col·laboració interadministrativa amb subjecció als següents
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament de Flix a
favor de l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència
local, que s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament en l’annex
d’aquest conveni. No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o serveis que integren el
catàleg de serveis de l’APS, aprovat pel seu Consell Rector el 27 de març de 2007.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
Flix, 20 de novembre de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Segon.- En l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà el terme municipal de Flix,
sense cap contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del
conveni subscrit el dia 11 de gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.
Tercer.- El personal que portarà a terme les tasques de protecció de la salut és el personal
funcionari o laboral de l’APS adscrits en el sector, mentre que l’Ajuntament no adscriu cap
mena de recurs, ni personal, ni material.
Quart.- L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per la seva part, l’Ajuntament també es
compromet a comunicar a l’APS totes les accions que emprengui i els actes administratius que
adopti derivats de les actuacions i propostes que l’APS ha realitzat en el marc d’aquest conveni,
així com al seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de les
mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.
Cinquè.- L’Ajuntament comunicarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS,
cada vegada que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la
informació necessària relativa al cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels sistemes
habituals de comunicació: el correu, el fax, el telèfon o el correu electrònic.
Sisè.- Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per
dos representants de l’Agència i un representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar cada any una memòria que reculli les activitats
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.
Setè.- La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà
caràcter confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions,
dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les
per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran
pel compliment de la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en
virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es
podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers
no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions
que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen
a respectar la normativa de protecció de dades personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les
mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta
confidencialitat.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
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La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de
resolució del conveni.
Vuitè.- Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni
en l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar al menys el català, d’acord amb les obligacions
relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, i de les disposicions que la desenvolupen.
Novè.- L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o el de
l’APS en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Desè.- La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni
restarà subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets
inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en
l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a
l’APS. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o finals,
en part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar
per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’APS i, en qualsevol cas, en la
reproducció que se'n dugui a terme es farà constar que el treball és propietat de l’Agència.
Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar
públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni
sense el consentiment de l’Agència.
Onzè.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins al 31 de desembre del 2012. Per
acord mutu de les parts, el conveni es podrà prorrogar abans de la seva expiració. Les
pròrrogues del conveni hauran de fer-se de manera expressa i tindran caràcter bianual.
Dotzè.- Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- Denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
Tretzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre
la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciós administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el
signen per quintuplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
ANNEX
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Activitats que el Servei Regional a les Terres de l’Ebre portarà a terme en el municipi de Flix
sense cap contraprestació de conformitat amb el Catàleg de Serveis de l’Agència de Protecció
de la Salut: Cens poblacional: 4.124 persones
I. Serveis mínims
ACTIVITATS
NOMBRE/PERIODICITAT
1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
1.1. Elaborar informes de protecció de la salut en el procediment de A petició de part
la llicència ambiental de l’annex II.2
1.2. Suport tècnic per al control de les instal·lacions de baix risc per Segons criteris de gestió del risc
a la transmissió de la legionel·losi
2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic
2.1. Controlar el compliment de les obligacions dels gestors de la 1 zona de subministrament
1 gestor
xarxa pública
2.2. Controlar el compliment de les obligacions establertes pels Segons programa de vigilància i
locals i les instal·lacions de concurrència pública, pel que fa a la control de les aigües de consum
humà de l’APS
qualitat de l’aigua
2.3. Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts
anteriors, i aplicar les mesures cautelars que siguin necessàries.
2.4. Avaluar i gestionar el risc dels incompliments d’instal·lacions Per cada incompliment
anteriors
2.5. Assessorar en la participació en el Sistema de Información
Nacional de Aguas de Consumo
3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats
3.1. Inspecció sanitària de les piscines d’ús públic relacionada amb el Prèvia a l’autorització
procés d’autorització
3.2. Inspecció del control de plagues en centres educatius
4 centres educatius.
Segons programa de vigilància
de l’APS
4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris
4.1. Elaboració de l’informe sanitari previ al funcionament de les Previ a cada autorització, segons
activitats alimentàries de nova obertura en el procés de petició municipal.
concessió de la llicència d’activitat
4.2. Suport tècnic previ a l’autorització sanitària de funcionament Previ a cada autorització
dels establiments de competència municipal, és a dir, revisió
documental, inspecció i/o verificació de les condicions sanitàries
establertes reglamentàriament.
4.3. Execució de les activitats de control sanitari en els diferents 20 establiments restauració
sectors de competència municipal condicionats a criteris de 20 establiments minoristes
gestió del risc.
2 menjadors institucionals
Segons programa de l’APS
4.4. Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts Quan es derivi dels punts
anteriors i aplicar les mesures cautelars que siguin necessàries
anteriors
4.5. Execució de la investigació de brots de toxiinfecció alimentària
Cada cop que hi hagi una
comunicació
4.6. Execució de les actuacions derivades del SCIRI
Cada cop que hi hagi una
comunicació
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
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5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut
5.1. Proporcionar suport tècnic o assessorament, documentació i Segons programes de vigilància i
eines informatives adreçades als principals problemes de salut
control sanitari de l’APS
de l’àmbit de la protecció ( alimentació i medi ambient).

VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT, dels
vots del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
*************************************************
6.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CiU, DE SUPORT A LES CONSULTES
POPULARS MUNICIPALS PER LA INDEPENDÈNCIA QUE PRESENTA ERC I CIU
El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van poder participar en
una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera vegada en un
municipi dels Països Catalans.
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va convertir en una
cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de les seves institucions, d'una banda
prohibint la col·laboració del govern municipal amb l'entitat convocant, i d'altra banda amb
l'autorització d'una manifestació falangista.
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d'incidència,
demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els postulats que alguns
defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que el seu exercici no ha
de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat el que pregonen els partits estatalistes.
Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos factors molt
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i la
unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, pensem que cal
continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans.
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries que
sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar sense
actuar davant de temes que són d'interès general per a la població, igualment com hem fet els
ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars per via
del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i
socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.
Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Flix, acorda el següent:
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1r.- FELICITAR a la gent i als representants municipals d'Arenys de Munt per la demostració de
civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una consulta popular en una
festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible.
2n.- DONAR suport, quan es donin les condicions necessàries i hi hagi suficient consens social i
polític dels partits amb representació a l'ajuntament, a les iniciatives que sorgeixin des de les
entitats cíviques locals per a la celebració de consultes populars per la independència.
3r.- INSTAR a l'Associació de càrrecs electes Decidim.cat establir una estratègia conjunta i
coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti una acció o accions
simultànies a diferents municipis dels Països Catalans.
4t.- FER arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les Illes Balears i del
País Valencià, a l'ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus dels diferents grups amb
representació a la cambra i a l'entitat Decidim.cat.
Abans de la votació, l’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, cedeix la paraula als diferents grups polítics
perquè es posicionin respecte el contingut de la moció.
Per part del grup e CiU, el regidor, Sr. Pau Llecha manifesta que des del grup C.i.U. es facilitarà i
recolzarà la realització d’una consulta popular sobre la independència de Catalunya sempre que
es donin les condicions socials i locals adequades.
Per part del grup d’ERC, el regidor, Sr. Pere Muñoz comença la seva intervenció recordant que fa
quasi tres anys es va constituir la plataforma, Decidim.cat, integrada per diferents càrrecs
electes pertanyents a diferents grups polítics, al mes de febrer de 2009 es va realitzar una
manifestació a Barcelona, i el 14 de setembre, a Arenys de Munt, es va celebrar una consulta
popular, el resultat de la qual tothom coneix, i on, l’Ajuntament no hi va poder participar, per
decisió judicial.
El Sr. Muñoz continua la seva intervenció recordant que a partir de la consulta d’Arenys de
Munt, s’han posat en marxa altres iniciatives, que ja se sap que no tenen validesa legal, i que tot
i els entrebancs posats pels partits espanyolistes i per l’Administració de l’Estat, ell creu que
s’han de respectar, i que la gent té dret a expressar-se lliurement.
Per acabar, el Sr. Muñoz manifesta, que la moció que avui es sotmet a consideració del Ple, el
que pretén, és, que si algun dia, entitats del poble, suficientment representatives, plantegen la
convocatòria d’una consulta popular, l’Ajuntament no hi posi pegues. També recorda que la
moció fa referència a que hi ha d’haver un ampli consens social i polític en la convocatòria
d’aquesta consulta.
Per part del grup del PSC, l’Alcalde, Sr. Oscar Bosch manifesta que seu grup s’abstindrà en la
votació d’aquesta moció, tot i que afirma que el seu grup no posarà cap obstacle ni limitació a
una consulta d’aquestes característiques. També destaca el Sr. Bosch, que creu molt positiu la
referència que es fa al consens social i polític la moció presentada pels grups d’ERC i CiU.
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El Sr. Bosch recorda que el seu partit, el PSC, sempre s’ha manifestat federalista, i que el que
pensa que ara s’ha de fer, es defensar l’Estatut, que ens hem donat els propis catalans, i exigir el
seu compliment, reivindicant la seva constitucionalitat, davant l’actitud del PP, que l’ha
recorregut al Tribunal Constitucional. Per acabar, el Sr. Bosch afirma que el seu grup, en cas de
convocatòria d’una consulta, el seu grup no posarà pals a les rodes.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per MAJORIA ABSOLUTA
dels vots del nombre legal de membres del Ple, 6 vots a favor, (Grups d’ERC i CiU), i, 5
abstencions, (Grup del PSC).
*************************************************
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes
diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat amb l’establert en els
articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
proposa l’ampliació de l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
- Proposta de moció sobre la situació de la pagesia professional catalana de la
Unió de Pagesos de Catalunya.
El Ple, aprova per UNANIMITAT de vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11
vots a favor, i, per tant, amb el quòrum d’adopció d’acords a què fan referència els articles
esmentats anteriorment, l’apreciació de la urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia
preestablert.
*************************************************
7.1.- PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA PAGESIA PROFESSIONAL CATALANA DE
LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA
El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el mantenen en
general entre els sectors més febles de l’economia catalana: explotacions agràries de dimensió
econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra un baix relleu generacional, un nivell
d’instrucció deficient i poca capacitat per assolir valor afegit en les seves produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de la viabilitat
moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns preus percebuts pels
productors en regressió o poc remuneradors en bona part de les orientacions productives, d’un
notable encariment dels costos de producció i d’una continua disminució del suport directe a
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
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les rendes de la política agrària comuna. Tot això s’ha vist reflectit en una evolució negativa a
Catalunya de l’ocupació agrària, de l’afiliació a la Seguretat Social de la mà d’obra familiar i del
nombre d’explotacions agràries; així com en la recessió del sector agropecuari, que ja acumula
vuit trimestres consecutius de PIB agrari català negatiu, o en els darrers anys un Valor Afegit
Brut (VAB) per ocupat agrari que ha passat de ser el 67,5% del VAB per ocupat del conjunt de
l’economia catalana a tan sols el 57,4%, o la disminució en els darrers anys, a preus constants,
d’un 33% de l’anomenada renda agrària.
En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries catalanes també s’han
vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al finançament i de la comercialització de
les produccions.
Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia professional en la
qual es sustenta, així com dels reptes als que ha de fer front derivats de la internacionalització
de l’economia; i donada la seva importància per a l’economia de les zones rurals i periurbanes
de Catalunya, així com per a la cohesió econòmica i social i per a preservació del medi ambient,
del paisatge i la cultura del conjunt de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament de Flix acorda:
1r.- INSTAR al President del Parlament de Catalunya per a que doni trasllat als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya el suport d’aquesta corporació local a que es celebri,
el més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació del
sector agropecuari i la pagesia professionals catalana.
2n.- COMUNICAR l’adoptació de la present moció al Molt Honorable President del Parlament
de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n de Barcelona, codi postal: 08003) i al Coordinador
Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya (Avinguda Francesc Cambó, 14 3r B de Barcelona,
codi postal: 08003).
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova, per UNANIMITAT, dels
vots del nombre legal de membres del Ple, 11 vots a favor.
*************************************************
8.- INFORMES DIVERSOS.
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
a) Presentació de l’estudi sobre circulació ferroviària a la zona. Aquest estudi conclou que
els consells comarcals i els ajuntaments han de fer pressió davant d’ADIF i de RENFE, per
tal de que es millorin les instal·lacions, amb més inversions, i que s’augmenti l’oferta de
trens.
b) Alumnes de cicles formatius de l’IES de Flix. L’alcalde explica que 31 alumnes de la
comarca estant estudiant a Flix cicles formatius, no existint coincidència horària amb la
línia regular de transport, per la qual cosa, i després de negociar-ho, es va aconseguir
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 20/11/2009
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c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

que un autobús faci el viatge a Móra d’Ebre, a les 14:30 hores, (sempre que hi hagi 20
alumnes). Per acabar, el Sr. Bosch manifesta que ara perilla el servei, donat que només
l’utilitzen 8 alumnes, i pensa que s’hauria de demanar al Departament d?educació de la
Generalitat de Catalunya, que s’adaptessin els horaris escolars a l’horari del transport
comarcal. En aquest senti el, regidor d’Ensenyament, Sr. Llecha manifesta que aquesta
qüestió es va tractar en el Consell escolar.
Reunió del Consell d’Administració de FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM.
L’Alcalde fa un repàs als acords adoptat pel Consell, en sessió de 15 d’octubre,
destacant,
- Modificació dels preus públics de la modalitat de viver.
- Modificació dels preus de lloguer dels serveis oferts al Centre d’Empreses.
- Aprovació de les Bases dels III Premis per a la promoció de la Iniciativa
Empresarial Local 2009-2010.
- Proposar al Ple de l’Ajuntament, augmentar el número de consellers de la
societat.
Contractació de personal de la Brigada Municipal. L’Alcalde informa de la contractació
de 3 persones per a la Brigada Municipal, per un període de 3 mesos, en el marc dels
programes dpocupació.
Substitució del conductor de la màquina netejadora.
Accident al Pont. L’alcalde informa sobre les circumstàncies relacionades amb l’accident
al Pont de Flix, que van causar la mort del Sr. Joan Casanova Casanova, conductor d’un
camió que es va precipitar al riu. L’Alcalde vol fer constar en acta el condol de
l’Ajuntament per l’emsentada mort. L’Alcalde també recorda que hi ha un projecte per
millorar la seguretat del Pont, i que aquest projecte està pendent d’execució, i que s’ha
de reclamar que s’executi amb la màxima celeritat.
Residència Les Escoles. L’Alcalde informa que el departament d’Acció Social i Ciutadania
ha informat que properament sortirà el concurs per adjudicar la gestió de la Residència
de Flix, i que pensa que al proper mes de gener ja estarà contractada l’empresa que l’ha
de gestionar.
Pisos de protecció oficial. L’Alcalde informa que avui s’ha signat l’acta de recepció de les
obres.
Congrés de l’AMAC. L’Alcalde informa del congrés de l’AMAC que es va celebrar a
Burgos.
Nou Fons d’Inversió Local. El Sr. Alcalde informa que el nou Fons d’Inversió Local per a
l’any 2010, comportarà per al municipi de Flix, inversions que estaran al voltant dels
438.000 euros.

El Sr. Pau Llecha, informa dels següents assumptes,
a) Pel que fa a la regidoria d’Ensenyament, s’han celebrat els consells escolars de l’Escola
de Música, del CEIP i de l’IES, i s’han iniciat les Aules universitàries per a la gent grant.
b) Pel que fa a la regidoria de Protecció Civil, informa del desenvolupament d’un simulacre
a l’empresa ERCROS INDUSTRIAL, SA, i de la presentació a Tortosa del Pla INUNCAT.
El Sr. Pere Muñoz, informa dels següents assumptes:
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a) Com a Senador, informa que pel que fa als Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any
2010, s’està negociant unes esmenes, que comportarien, 500.000 euros pel municipi de
Flix, 1.000.000 pel tema de la gasificació de la comarca i 9.000.000 per al conjunt de les
Terres de l’Ebre.

*************************************************
9.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels assistents no se’n formulen.
*************************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent l’hora
que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari municipal, en dono fe, en
compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari ,

Oscar Bosch i Pujol

Arturo González i Benet
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