AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 17/2011 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2011
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-Interventor:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
17/2011
29 DE NOVEMBRE DE 2011
Decret d’Alcaldia núm.: 150/2011, de 25 de
novembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:05 hores
20:25 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm.: 3/2011 del
pressupost de l’Ajuntament de Flix, del tipus: suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, finançat per nous o majors ingressos del pressupost i
baixes d’altres partides del pressupost.
4. Ratificació de la designació dels nous membres del Comité d’avaluació i
seguiment del Projecte d’intervenció integral inclosa a la Llei de Barris.
5. Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de
Flix, per dur a terme les accions del programa Qualifica’t de validació de
la formació contínua i de l’experiència laboral amb la formació
professional del sistema educatiu.

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

AJUNTAMENT DE FLIX

6. Aprovació del canvi de nom del carrer Mercè Rodoreda pel de Pla
Ventonella.
7. Moció del Grup CIU de sol·licitud del finançament pel programa Leader
2007-2013, per a la construcció i museïtzació d’un centre d’interpretació
de l’oli en el Molí d’Oriol.
8. Aprovació de la sol·licitud de subvenció del programa Leader 2007-2013
per al finançament de la rehabilitació de la barca del Pas de la Barca de
Flix.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Informes diversos.
11. Precs i preguntes.

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:
Abans d’iniciar els punts de l’ordre del dia el Sr. Alcalde felicita la regidora i
consellera comarcal Montserrat Forcades pel seu nomenament com a Presidenta
del Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre.
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 29 de setembre de 2011.
-Acta sessió extraordinària de data 14 d’octubre de 2011.
-Acta sessió extraordinària de data 26 d’octubre de 2011.
Per part de la Sra. Montserrat Forcades es formulen les següents
observacions al redactat de l’acta de la sessió del dia 29 de setembre:
1.- Sol·licita que es reflecteixi a l’acta, en relació al debat sobre la
prescripció d’algunes liquidacions del ICIO del parc solar, la intervenció del
Sr. Alcalde on manifesta que no es feia responsable de la gestió de
l’anterior govern, ja que sense aquesta afirmació no s’entén la intervenció
del Sr. Josep Antoni Guiu on manifestava que ell tampoc es feia
responsable de la gestió dels membres del seu grup a l’anterior
legislatura, la qual sí estava reflectida a l’acta.
2.- També sol·licita, en relació amb el mateix tema, que consti a l’acta que
la jurisprudència favorable a la inclusió de les plantes fotovoltaiques a les
liquidacions del ICIO és de l’any 2010, tal i com va manifestar el Sr.
Alcalde.
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Amb les observacions anteriorment formulades, s’aproven les actes per
UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A
FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE
MEMBRES DEL MATEIX, 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
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
127/2011
128/2011
129/2011
130/2011
131/2011
132/2011
133/2011
134/2011
135/2011
136/2011
137/2011
138/2011
139/2011
140/2011
141/2011
142/2011
143/2011
144/2011
145/2011
146/2011
147/2011
148/2011
149/2011

Data
30/09/2011
06/10/2011
06/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
18/10/2011
20/10/2011
21/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
04/11/2011
11/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
23/11/2011
23/11/2011

Referència
Convocatòria Junta de Govern 22/11 de 4 d’octubre
Ordre execució C/ Castell, 20
Ordre execució C/ Castell, 50
Decret de correcció d’errades Junta 26 de maig de 2011
Decret correcció acord Junta de Govern 19 de juliol de 2011
Decret desistiment reclamació patrimonial Ferran J. Lloret
Convocatòria Ple extraordinari 14 d’octubre de 2011
Convocatòria Junta de Govern 23/11
Sol·licitud subvenció Escola Música al Consell
Liquidació ocupació via pública taules i cadires Festes Majors
Decret limitació pas de barca
Convocatòria Junta de Govern 24/2011
Expedient PLU Pg. St. Tomàs 43
Autorització circ supeditada a la presentació de fiança
Convocatòria Junta de Govern de 2 de novembre
Contractació màxima urgència responsable Llei de Barris
Convocatòria Junta de Govern 26-2011
Acord aprovació definitiva projecte Molí d’Oriol
Convocatòria Junta de Govern 27-2011
Convocatòria Junta de Govern 28-2011
Aprovació definitiva del projecte Hotel d’entitats
Expedient modificació de crèdit 3-2011
Convocatòria Ple extraordinari i urgent del 23 de novembre

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM.: 3/2011 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DEL TIPUS:
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, FINANÇAT PER NOUS O
MAJORS INGRESSOS DEL PRESSUPOST I BAIXES D’ALTRES PARTIDES DEL
PRESSUPOST.
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Antecedents:
1.- Per tal de poder atendre les despeses que es detallen al present acord, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2.- Aquests suplement de partides per una part, i generació de noves partides, es
pot fer, mitjançant el romanent de tresoreria i els majors ingressos produïts sobre
els inicialment previstos en el pressupost vigent, i, mitjançant baixa d’altres
partides de despesa.
3.- Consta en l’expedient l’informe emès per la Secretaria-Intervenció 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 2011.
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:
1r.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2011, del pressupost
de l’Ajuntament de Flix, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
finançat per nous o majors ingressos del pressupost i baixes d’altres partides del
pressupost, 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.
El regidor d’Hisenda, el Sr. Delfí Castellví passa a concretar els detalls de
l’expedient.
La Sra. Forcades pregunta la raó per la qual s’ha incrementat el pressupost inicial
en 1.400.000 euros amb les successives modificacions de crèdit. El Sr. Castellví,
referint-se a l’expedient 3/2011, assenyala que els augments a les partides de
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despeses venen determinades pel seu corresponent ingrés reconegut o per baixes
a partides de despesa.
La Sra. Forcades pregunta per l’augment de la partida destinada a direccions i
projectes. El Sr. Castellví respon que aquest ve donat per la inclusió del projecte
relacionat amb l’hotel d’entitats.
També pregunta per l’augment de la partida destinada al consum d’energia
elèctrica. El regidor d’Hisenda assenyala que aquest ve provocat fonamentalment
per l’increment de la taxa elèctrica durant els últims mesos.
Finalment la Sra. Forcades pregunta per l’augment experimentat per la partida de
festes majors en 9.000 euros. El Sr. Castellví explica que hi ha un increment de
despesa però també uns 14.000 euros d’ingrés pel concepte de festes, amb la qual
cosa, fent balanç, les despeses per raó de festes han estat sobre un 4% inferior al
pressupostat i una quantitat inferior a la despesa dels últims anys.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 EN CONTRA (GRUP CIU), QUE
CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
Annex
Expedient de modificació de crèdit 3/2011. Pressupost Ajuntament 2011
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDA
132.1210002
134.2210304
150.2140002
150.2210302
150.2210401
151.6400001
155.2100005
155.6110007
161.2130003
162.2270000
165.2100006
167.2120004
168.2210306
170.2269902
www.flix.cat
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DENOMINACIÓ
Retribucions complementàries
guàrdies
Combustible protecció civil
Material transport brigada
Combustible brigada
Vestuari brigada
Projectes i direccions
Senyalització viària
PUOSC C/Illes
Xarxa clavegueram
Consell Comarcal- Recollida
escombraries
Enllumenat públic
Ermita
Combustible calefacció St. Jordi
Medi ambient

IMPORT
7.000,00
1.000,00
3.000,00
4.000,00
1.500,00
43.000,00
2.000,00
3.429,57
5.000,00
4.000,00
8.000,00
4.200,00
3.500,00
15.000,00
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171.2100004
172.2270001
211.1600000
230.4800000
321.2120002
321.2120008
321.2210303
325.1300002
336.2260801
338.2260902
338.2260905
339.6320001
341.2260906
341.2279904
341.4800005
342.2100001
342.2130001
440.2140003
440.2210301
454.2100008
491.1300003
912.2330000
920.1300000
920.1310000
920.2120001
920.2200000
920.2210000
920.2260100
920.2260200
920.2279901
920.4800003
934.3110000
934.3590001
934.3590002
934.3590003

Parcs i jardins
Gestió de runes
Seguretat social
Benestar i serveis socials
Escoles
Manteniment edifici Escola Bressol
Combustible calefacció escoles
Personal fix Escola de Música
Patrimoni
Festes majors
Festes i tradicions
Bucs d’assaigs
Esdeveniments esportius
Socorristes i cursos de natació
Subvencions foment de l’esport
Instal·lacions esportives
Instal·lacions piscines
Bus
Combustible autobús
Camins
Personal fix comunicació
Assistències òrgans col·legiats
Personal fix
Personal temporal
Edifici Ajuntament
Material d’oficina
Consum energia elèctrica
Despeses diverses i protocol
Publicitat
Manteniment d’ascensors
AMAC
Despeses formalització préstecs
Despeses financeres Escola Bressol
Despeses financeres Escola de
Música
Despeses financeres comunicació
TOTAL

4.000,00
10.000,00
13.003,52
3.000,00
18.000,00
4.000,00
1.500,00
3.000,00
5.000,00
9.000,00
8.000,00
22,61
1.000,00
859,87
9.200,00
15.000,00
17.000,00
14.000,00
1.600,00
3.100,00
500,00
5.000,00
15.000,00
35.488,30
2.000,00
3.000,00
21.810,54
8.000,00
1.000,00
1.000,00
42,30
500,00
500,00

2.000,00
341.456,71

Arranjament parc de bombers
Vials extinció d’incendis
Enllumenat partida Illes
Obres C/St. Tomàs
Aire condicionat Ràdio
Compra ordinadors e.fact

2.179,46
8.984,70
208.670,21
11.717,40
1.439,60
816,56

700,00

2/ Crèdits extraordinaris:
134.2120009
135.6110005
151.6230007
155.6110009
491.6220007
920.6260001
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920.6410000
934.3410000

Compra programa e.fact
Comissió gestió d’avals
TOTAL

2.194,80
500,00
236.502,73

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDA
130000
116000
319002
332000
397000
420101
450500
750802
750808
751003
761000
780005

DENOMINACIÓ
IAE
Impost increment valor terrenys
Festes Majors
Taxes subministrament electricitat
Quotes aprofitament urbanístic
Fons especial estatal de finançament
Plans Ocupació
Subvenció vials extinció incendis
Subvenció PERC Illes
Subvenció AOC e-fact
Subvenció PAM climatització
Aportació veí enllumenat Illes
TOTAL

IMPORT
30.000,00
2.200,00
14.824,28
85.000,00
59.296,34
94.688,00
27.991,82
8.984,70
41.000,00
3.000,00
10.700,00
62.000,00
439.685,14

2/ Anullacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
PARTIDA
134.2140001
151.6190005
155.6000000
155.6110008
161.6190006
230.4650000
321.1300001
321.1310001
321.2270003
330.2260901
430.2270601
491.1310002
491.2200105
920.1200001
920.1210001

DENOMINACIÓ
Material transport.- Protecció civil
Llei de barris
Ventonella Baixa
Obres complementaries C/ de Baix
Camí de les Illes
Conveni Serveis Socials
Personal fix Escola-Bressol
Personal temporal Escola-Bressol
Neteja Escola-Bressol
Cultura
Estudis promoció econòmica
Personal temporal comunicació
Impressió revista
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
TOTAL

IMPORT
1.900,00
7.590,00
16.652,23
27.214,21
14.482,97
1.934,89
6.000,00
1.200,00
800,00
5.000,00
30.000,00
2.500,00
14.000,00
3.000,00
6.000,00
138.274,30

RESUM PER CAPÍTOLS
INGRESSOS
CAPITOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
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INICIAL
1.294.984,00
130.000,00
887.852,19
1.758.954,79
46.500,00
231.407,59

MODIFICACIONS
32.200,00
159.120,62
122.679,82

DEFINITIU
1.327.184,00
130.000,00
1.046.972,81
1.881.634,51
46.500,00
231.407,59
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CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL
DESPESES
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPÍTOL IX
TOTAL

662.793,06
188.848,39

125.684,70

788.477,76
188.848,39

5.201.340,02

439.685,14

5.641.025,16

INICIAL
1.710.066,48
1.796.128,70
38.300,00
121.610,00
1.255.888,12
6.346,72
0,00
273.000,00
5.201.340,02

AUGMENTS
73.991,82
207.249,87
4.200,00
12.242,30
280.275,45
0,00
0,00
0,00
577.959,44

DISMINUCIONS
18.700,00
51.700,00
0,00
1.934,89
65.939,41
0,00
0,00
0,00
138.274,30

DEFINITIU
1.765.358,30
1.951.678,57
42.500,00
131.917,41
1.470.224,16
6.346,72
0,00
273.000,00
5.641.025,16

*************************************************
4.-RATIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL COMITÉ
D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
INCLOSA A LA LLEI DE BARRIS
Antecedents:
1.- En data 13/04/2010 l’Ajuntament de Flix va acollir-se a la convocatòria
vigent de subvencions de la Llei de Barris amb el projecte titulat Pla
d’Intervenció Integral per l’àrea de la Colònia Fàbrica i les Casetes –
Comellarets. Aquest projecte tenia un pressupost de 6.181.520,00.- €, i es
va sol·licitar una subvenció del 75 % del seu import (4.636.140,00.- €).
2.- Mitjançant la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 22 de juny, d’atorgament
d’ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, el Decret
309/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la llei esmentada, i
l’article 42.1. de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres, s’ha concedit al projecte presentat per aquest Ajuntament una
subvenció global de 2.845.298,08.- €, per una actuació global de
3.793.730,77.- €.
3.- Segons el que disposa l’article 18 del Decret 369/2004, de 7 de
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, aquesta
Junta de Govern Local proposa uns candidats com a membres del Comité
d’avaluació i seguiment que hauran de ser ratificats pel Ple.
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4.- Segons el que disposa el Conveni de col·laboració entre el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Flix aquesta
Junta de Govern Local proposa també una persona responsable que
certifiqui el compliment de les obligacions del Conveni.
5.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada en data
12 de gener de 2011 va acordar el nomenament dels membres del Comité
d’avaluació i seguiment, posteriorment ratificat pel Ple en sessió de data
24 de gener de 2011.
6.- Després de la celebració de les eleccions municipals al maig del present
any i el canvi experimentat a l’equip de govern d’aquest Ajuntament es fa
necessari designar nous membres per l’esmentat Comité.
7.- La Junta de Govern, en sessió de data 15 de novembre de 2011 va
proposar efectuar els següents nomenaments en substitució dels anteriors
en concepte de representants de l’Ajuntament i el representant de “La
Cana”, que s’uneixen als que es van ratificar a la sessió plenària de data 24
de gener de 2011 i que romanen sense variacions:
Representants de l’Ajuntament: -

Marc Mur Bagés
Delfí Castellví Descarrega
Francesc Barbero Escrivà
Noèlia Colomines Juan
Jordi Rofes Cases

Representants d’entitats ciutadanes:
- 1 representant de “La Cana”: Jaume
Masip Llop
Persona responsable que certifiqui el compliment de les obligacions del
Conveni: Sr. Marc Mur Bagés.
Davant la pregunta de la Sra. Montserrat Forcades sobre si els nous
membres proposats substitueixen a alguns anteriors o si s’uneixen als
existents el Sr. Alcalde respon que es tracta de substituir als membres que
formaven part de l’anterior Corporació per membres de l’actual.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
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1r.- RATIFICAR la designació de les persones propostes per la Junta de Govern per
a formar part del Comité d’avaluació i seguiment del Projecte d’Intervenció
Integral inclosa a la Llei de Barris.
2n.- NOTIFICAR el present acord a les persones designades així com al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 ABSTENCIONS (GRUP CIU), QUE
CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE FLIX, PER DUR A TERME LES
ACCIONS DEL PROGRAMA QUALIFICA'T DE VALIDACIÓ DE LA FORMACIÓ
CONTÍNUA I DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL AMB LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU.
A Catalunya, la formació professional ha esdevingut tradicionalment una
prioritat. La manifestació d'aquesta voluntat ha estat un seguit de mesures
que el Departament d’Ensenyament ha pres en desplegament de la Llei
Orgànica d'Educació, que estableix diverses mesures per a la promoció de
la formació al llarg de la vida, entre les quals cal destacar la possibilitat
d’impartir els mòduls professionals en unitats formatives de menor
durada.
En aquest sentit, l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, estableix el
programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu.
Recentment s’ha publicat el Decret 284/2011, d’1 de març (DOGC núm.
5830, de 3.3.2011), d’ordenació general de la formació professional inicial,
on s’estableix la possibilitat de fer una distribució temporal extraordinària
per impartir un cicle formatiu de manera diferent a l'establerta amb
caràcter ordinari, amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació de les
persones i les disponibilitats horàries de les quals no s’ajusten a la
distribució ordinària dels cicles formatius.
El programa Qualifica't es compon de 3 accions consistents en l'oferta de
formació a col·lectius singulars, la validació de la formació impartida per
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empreses o entitats i la validació dels aprenentatges assolits mitjançant
l'experiència laboral o en activitats socials.
La incorporació de nous col·lectius de persones que no pertanyen a la
formació professional inicial, pretén que aquestes puguin estudiar un cicle
formatiu de forma flexible, mitjançant la matrícula per mòduls o unitats
formatives soltes, mitjançant processos formatius adaptats a les seves
circumstàncies sociolaborals, de manera que puguin accedir
progressivament a una formació tècnic-professional suficient per atendre
les seves necessitats de reinserció laboral, promoció o reciclatge.
La validació de la formació impartida per empreses o entitats permet
establir vincles entre aquesta formació i la formació professional del
sistema educatiu de manera que possibiliti, a qui les supera, gaudir dels
efectes propis de la formació del sistema educatiu, establint una validació
dels aprenentatges que han adquirit, amb els mòduls o unitats formatives
dels cicles formatius de la formació professional del sistema educatiu, de
manera que puguin capitalitzar la formació assolida i accedir
progressivament a una formació tècnic-professional.
La validació dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o
en activitats socials permet a les persones adultes posar en valor, d'una
forma àgil, els aprenentatges que han adquirit i que, al mateix temps,
tinguin una correspondència amb els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu.
Per al desplegament del programa Qualifica't en aquesta primera fase
experimental, el Departament d’Ensenyament ha circumscrit la seva
participació només als Instituts i centres docents privats, prèviament
autoritzats, i és obert a totes les empreses i entitats que ho sol·licitin.
El procediment per dur a terme les accions de l'esmentat programa es
fonamenta en la formalització dels corresponents convenis de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, titular dels Instituts, i
les empreses i entitats que hi vulguin participar.
L’Ajuntament de Flix ha sol·licitat al Departament d’Ensenyament validar
la formació contínua que impartirà en la seva infraestructura de formació,
com a unitats formatives de formació professional inicial, i la validació
dels aprenentatges del seu personal assolits mitjançant l'experiència
laboral o en activitats socials, així com la incorporació de col·lectius de
treballadors/res de l’Ajuntament de Flix, per tal que puguin estudiar un
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cicle formatiu formació professional inicial de forma flexible, mitjançant la
matrícula per crèdits, mòduls o unitats formatives soltes.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix per a
dur a terme les accions del programa Qualifica’t de validació de la
formació contínua i de l’experiència laboral amb la formació professional
del sistema educatiu.
2n.- FACULTAR el Sr. Alcalde per la signatura dels documents necessaris
per la plena efectivitat del present conveni de col·laboració.
3r.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, QUE CONFORMEN EL
TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE FLIX, PER DUR A TERME LES
ACCIONS DEL PROGRAMA QUALIFICA'T DE VALIDACIÓ DE LA
FORMACIÓ CONTÍNUA I DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL AMB LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU.
Flix, a 15 de novembre de 2011.
REUNITS:
Pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el senyor
Melcior Arcarons Rua, director general de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial, nomenat pel Decret 273/2011, de 22
de febrer, (DOGC núm. 5825, de 24 de febrer de 2011), i actuant en virtut
de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
Per l’Ajuntament de Flix l’Il·lm senyor Marc Mur Bagés, alcalde de
l’Ajuntament de Flix, que actua de conformitat amb l’acord del Ple
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Municipal del dia 11 de juny de 2011, fent ús de les facultats que li són
reconegudes a l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la
capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni i
EXPOSEN:
A Catalunya, la formació professional ha esdevingut tradicionalment una
prioritat. La manifestació d'aquesta voluntat ha estat un seguit de mesures
que el Departament d’Ensenyament ha pres en desplegament de la Llei
Orgànica d'Educació, que estableix diverses mesures per a la promoció de
la formació al llarg de la vida, entre les quals cal destacar la possibilitat
d’impartir els mòduls professionals en unitats formatives de menor durada.
En aquest sentit, l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, estableix el
programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu (DOGC núm. 5415, de 7.7.2009),
modificada per l’Ordre EDU/388/2010, de 9 de juliol (DOGC núm. 5673, de
19.7.2010); l’Ordre EDU/411/2010, de 28 de juliol, per la qual s’amplia la
vigència del programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de
formació professional del sistema educatiu (DOGC núm. 5688, de
9.8.2010) i en les posteriors instruccions d’aplicació del Programa,
emeses per la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial.
Recentment s’ha publicat el Decret 284/2011, d’1 de març (DOGC núm.
5830, de 3.3.2011), d’ordenació general de la formació professional inicial,
on s’estableix la possibilitat de fer una distribució temporal extraordinària
per impartir un cicle formatiu de manera diferent a l'establerta amb
caràcter ordinari, amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació de les
persones i les disponibilitats horàries de les quals no s’ajusten a la
distribució ordinària dels cicles formatius.
El programa Qualifica't es compon de 3 accions consistents en l'oferta de
formació a col·lectius singulars, la validació de la formació impartida per
empreses o entitats i la validació dels aprenentatges assolits mitjançant
l'experiència laboral o en activitats socials.
La incorporació de nous col·lectius de persones que no pertanyen a la
formació professional inicial, pretén que aquestes puguin estudiar un cicle
formatiu de forma flexible, mitjançant la matrícula per mòduls o unitats
formatives soltes, mitjançant processos formatius adaptats a les seves
circumstàncies
sociolaborals,
de
manera
que
puguin
accedir
progressivament a una formació tècnic-professional suficient per atendre
les seves necessitats de reinserció laboral, promoció o reciclatge.
La validació de la formació impartida per empreses o entitats permet
establir vincles entre aquesta formació i la formació professional del
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

AJUNTAMENT DE FLIX

sistema educatiu de manera que possibiliti, a qui les supera, gaudir dels
efectes propis de la formació del sistema educatiu, establint una validació
dels aprenentatges que han adquirit, amb els mòduls o unitats formatives
dels cicles formatius de la formació professional del sistema educatiu, de
manera que puguin capitalitzar la formació assolida i accedir
progressivament a una formació tècnic-professional.
La validació dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o
en activitats socials permet a les persones adultes posar en valor, d'una
forma àgil, els aprenentatges que han adquirit i que, al mateix temps,
tinguin una correspondència amb els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu.
Per al desplegament del programa Qualifica't en aquesta primera fase
experimental, el Departament d’Ensenyament ha circumscrit la seva
participació només als Instituts i centres docents privats, prèviament
autoritzats, i és obert a totes les empreses i entitats que ho sol·licitin.
El procediment per dur a terme les accions de l'esmentat programa es
fonamenta en la formalització dels corresponents convenis de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, titular dels Instituts, i
les empreses i entitats que hi vulguin participar.
L’Ajuntament de Flix ha sol·licitat al Departament d’Ensenyament validar la
formació contínua que impartirà en la seva infraestructura de formació,
com a unitats formatives de formació professional inicial, i la validació dels
aprenentatges del seu personal assolits mitjançant l'experiència laboral o
en activitats socials, així com la incorporació de col·lectius de
treballadors/res de l’Ajuntament de Flix, per tal que puguin estudiar un
cicle formatiu formació professional inicial de forma flexible, mitjançant la
matrícula per crèdits, mòduls o unitats formatives soltes.
Per aquest motiu, d'acord amb l'esmentada Ordre, ambdues parts
subscriuen aquest conveni mitjançant l'adopció de les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Flix, juntament amb la societat municipal
Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques, S.A.M. per tal de desenvolupar el
programa Qualifica't i dur a terme:


La validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència
laboral del personal proposat per l’Ajuntament de Flix per tal que
tinguin una correspondència amb els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu.
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La validació de la formació impartida per l’Ajuntament de Flix, per tal
de possibilitar el reconeixement i la certificació amb els efectes propis
de la formació professional del sistema educatiu.



Accions de formació professional per a persones treballadores a través
de crèdits, mòduls professionals i unitats formatives soltes dels títols
del sistema educatiu, promogudes per l’Ajuntament de Flix.

Aquestes accions podran demanar-se i dur-se a terme tant per part de
l’Ajuntament de Flix com per part de les seves entitats associades o
participades. l’Ajuntament de Flix posarà el seu vist i plau a totes les
sol·licituds que aquestes entitats formulin en el marc d’aquest conveni.
Segona.- Beneficiaris
Les persones treballadores, proposades per l’Ajuntament de Flix, poden
accedir a aquestes accions reunint o no els requisits acadèmics d'accés a
aquells crèdits, mòduls professionals i unitats formatives associades a
unitats de competència del perfil professional dels cicles formatius que
conformen aquest conveni.
Els treballadors/res que a través de l’Ajuntament de Flix es vulguin acollir
a aquestes possibilitats i no reuneixin els requisits acadèmics, requeriran
d'una autorització individual del director general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per poder matricular-se o
inscriure's, d'acord amb la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol
(DOGC núm. 5422,de 16.7.2009).
Els crèdits, mòduls professionals i unitats formatives obtingudes per una
persona, mitjançant aquestes accions de validació dels aprenentatges o
de la formació, seran capitalitzables per a la posterior obtenció, si escau,
d'un títol de formació professional.
Aquestes persones podran completar els crèdits, mòduls professionals o
unitats formatives restants, mitjançant la seva presentació a la
convocatòria de proves per a l'obtenció del títol que el Departament
d’Ensenyament convoca regularment, o bé matriculant-se en el cicle
formatiu.
Tercera.- Normativa
Aquestes accions es gestionaran d'acord amb allò que s'estableix en
l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa
experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del
sistema educatiu (DOGC núm. 5415, de 7.7.2009), modificada per l’Ordre
EDU/388/2010, de 9 de juliol (DOGC núm. 5673, de 19.7.2010); l’Ordre
EDU/411/2010, de 28 de juliol, per la qual s’amplia la vigència del
programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu (DOGC núm. 5688, de 9.8.2010) i en les
posteriors instruccions d’aplicació del Programa, emeses per la Direcció
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General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
L’annex 1 d'aquest conveni especifica tant els Instituts autoritzats per
desenvolupar el Programa Qualifica’t que duran a terme alguna de les
accions objecte d’aquest conveni, com els cicles formatius de cada centre
afectats. L’ampliació a altres Instituts i a altres cicles formatius es
concretaran mitjançant la signatura de les corresponents addendes a
aquest conveni.
ACCIÓ: VALIDACIÓ DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT
L'EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS
Quarta.- Objecte de l’acció
L’objecte d’aquesta acció és dur a terme la validació dels aprenentatges
assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials per les
persones treballadores proposades per l’Ajuntament de Flix i que es
vincula a l’Institut (Instituts que figuren a l’annex 1) que durà a terme
aquest procediment de validació per unitats formatives, mòduls o crèdits
dels títols objecte d’aquest conveni, per tal que aquests aprenentatges
tinguin una correspondència amb els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu, d’acord amb les especificacions
d’aquest conveni.
Cinquena.- Beneficiaris de l’acció
Les persones beneficiàries, a banda de les possibilitats establertes a la
clàusula segona d’aquest conveni, han d’haver complert 18 anys i
acreditar una experiència laboral o una experiència en activitats socials
d'almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual
volen validar els aprenentatges.
Sisena.- Concreció de l’acció
Cada actuació concreta que l’Ajuntament de Flix proposi dins del marc
d’aquesta acció, l’especificarà en la corresponent sol·licitud que trametrà,
degudament signada, a un dels Instituts inclosos en aquest conveni, per
tal que el/la director/a del centre li doni la seva conformitat com una de les
accions objecte d’aquest conveni.
La concreció del calendari i horaris, espais, recursos didàctics singulars a
emprar i característiques de l'alumnat, s’acordarà entre l’Ajuntament de
Flix i els Instituts corresponents per a cada actuació.
En aquest sentit, i als efectes de concretar les actuacions previstes en
aquest conveni, s’autoritza a la direcció dels centres autoritzats del
programa Qualifica’t perquè signin les conformitats de les sol·licituds
presentades per l’Ajuntament de Flix.
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

AJUNTAMENT DE FLIX

Setena.- Funcions de l’entitat signant
L’Ajuntament de Flix es compromet a realitzar, al seu càrrec, les dues
primeres fases del procediment per validar els aprenentatges adquirits per
una persona: la informació i l’assessorament.
Fase d’informació. l’Ajuntament de Flix informarà a les persones que
vulguin validar l’experiència laboral, d’acord amb els objectius i continguts
establerts pel Departament d’Ensenyament. La informació haurà de
contenir com a mínim informació referida a: característiques del procés de
validació, efectes, certificacions, requeriments per participar-hi,
metodologia i calendari.
Fase d’assessorament. l’Ajuntament de Flix realitzarà les sessions
d’assessorament del seu personal, d’acord amb la metodologia i els
instruments documentals establerts pel Departament d’Ensenyament. En
aquestes sessions, que es poden fer individualment o en petits grups,
s’identificaran els interessos i capacitats de cada persona a través de la
confecció d’un “Dossier d’autodiagnosi” dels seus aprenentatges, es
donarà suport a la persona per recollir i compilar totes les evidències
documentals (experiència, formació, etc.), ordenades d’acord amb les
unitats formatives, crèdits o mòduls professionals susceptibles de validar.
L’Ajuntament de Flix designarà el personal expert suficient per realitzar les
fases d’informació i assessorament dels treballadors o treballadores que
vulguin presentar-se a la validació de l’experiència.
Les persones que realitzin l’assessorament, elaboraran un dictamen
d’orientació individual per a cada persona aspirant, d’acord amb el model
establert pel Departament d’Ensenyament, en què es recollirà informació
sobre aquelles unitats formatives, crèdits o mòduls professionals
susceptibles de ser validats per la junta de validació.
L’Ajuntament de Flix aportarà personal expert en els aprenentatges
objecte de validació, per integrar-se com a membre de la junta de
validació a què fa esment la clàusula següent. Aquest membre podrà ser
una de les persones de l’Ajuntament de Flix que hagi realitzat les fases
d’informació i orientació.
El personal expert de l’Ajuntament de Flix que hagi de realitzar totes o
algunes de les fases d’informació, assessorament i validació haurà d’haver
rebut una formació específica prèvia que el capaciti per desenvolupar
aquestes actuacions. Les persones formades hauran de demostrar el seu
aprofitament i rebran una certificació que acrediti la capacitat per poder
intervenir en els processos de validació de l’experiència. Aquesta formació
serà organitzada pel Departament d’Ensenyament i finançada per
l’Ajuntament de Flix.
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El cost d’aquest curs és de 40,00 €/hora, amb un durada de 12 hores. A
més, caldrà compensar, si escau, les dietes de desplaçament de les
persones formadores.
Vuitena.- Funcions dels centres educatius autoritzats - Procediment
L'Institut (o Instituts de l'annex 1), d’acord amb l’Ajuntament de Flix,
establirà un calendari d’actuacions per validar l’experiència laboral
d’aquestes persones amb els cicles formatius objecte d’aquest conveni.
Posteriorment, l'Institut gestionarà, amb els seus recursos i en el marc de
la seva autonomia, les funcions corresponents a la validació dels
aprenentatges i durà a terme el procés de la fase de validació.
Fase de validació- La junta de validació del centre, integrada per dos/dues
professors/res i un/a expert/a de l’Ajuntament de Flix, analitzarà la
documentació presentada per l’aspirant i el dictamen de l’orientador/a que
l'ha assessorat i orientat i li plantejarà preguntes en la corresponent
entrevista, per tal d’emetre el judici valoratiu, en funció dels coneixements
de l’aspirant i de les evidències contrastades.
Finalment, la junta de validació elaborarà i signarà l’acta de validació i
proposarà la certificació de les unitats formatives corresponents.
El/la secretari/ària del centre educatiu validador emetrà, a petició de la
persona interessada, els corresponents certificats de les unitats formatives
assolides que ha validat pels seus aprenentatges.
Novena.- Preu per a la validació de l’experiència
La inscripció en la validació dels aprenentatges comporta un preu
establert pel Departament d’Ensenyament en funció de les unitats
formatives a validar. Una vegada realitzada la fase d’assessorament, on
s’especifiquin les unitats formatives a validar per a cada aspirant,
l’Ajuntament de Flix abonarà a l’Institut l'import de totes les unitats
formatives a validar del conjunt d’aspirants que ha presentat.
Els preus públics establerts per validar individualment a les persones són
els següents:
Validació
Validació
Validació
Validació

d’un mòdul/crèdit de grau mitjà…………..8,60 €
d’un mòdul/crèdit de grau superior……..12,10 €
d’una unitat formativa de grau mitjà…….. 3,61 €
d’una unitat formativa de grau superior….5,07 €

En el cas de tractar-se de grups de persones proposats per l’Ajuntament
de Flix i atès el volum de feina que això pot representar, a més del preu
públic esmentat, caldrà compensar a l’Institut per les despeses addicionals
causades per organitzar i realitzar el procés a mida i pels costos de
coordinació. Aquestes despeses es determinaran per a cada cas en funció
de les característiques i volum del col·lectiu i dels calendaris en què s’hagi
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de donar resposta, partint dels esmentats preus públics com a imports
mínims.
Així doncs, l'import d’aquesta acció es negociarà entre l’Ajuntament de
Flix i l’Institut (Instituts) i, una vegada realitzades les actuacions,
l’Ajuntament de Flix transferirà la quantitat acordada a l’Institut (Instituts)
segons certificat emès per aquest per les depeses ocasionades per la
inscripció del personal presentat i pel nombre d’unitats formatives a
validar per cadascun d’ells.
Desena.- Revisió social
Ambdues parts acorden la revisió social dels processos de validació dels
aprenentatges, per tal de facilitar la participació i implicació dels agents
socials. Aquesta revisió implica la confidencialitat de totes les dades que
es coneguin.
Per dur a terme aquesta revisió, l’Institut designarà un/a professor/a entre
els que han participat en el procés de validació, per tal de col·laborar amb
els representants empresarials i dels treballadors i treballadores en
l’anàlisi de la documentació.
Per dur a terme la revisió social hi haurà dos representants de
l’Ajuntament de Flix i dos representants del personal treballador. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Flix o entitat es compromet a comunicar a la
representació dels treballadors i treballadores l’execució de la validació
dels aprenentatges, a fi que puguin designar els seus representants per a
l'esmentada revisió social.
Onzena.- Informació i orientació sobre l’objecte del conveni
El Departament d’Ensenyament donarà suport a l’Ajuntament de Flix que
informarà i assessorarà el personal laboral amb experiència o formació,
per tal d’orientar-lo cap a la realització processos de validació de la seva
experiència professional o perquè segueixin una formació que els permeti
capitalitzar ensenyaments de formació professional inicial.
ACCIÓVALIDACIÓ
DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX

LA

FORMACIÓ

IMPARTIDA

PER

Dotzena.- Objecte de l’acció
L'objecte d'aquesta acció és dur a terme la validació de la formació que
l’Ajuntament de Flix impartirà al seu càrrec durant la vigència d'aquest
conveni i que vincularà als Instituts autoritzats, per tal de validar aquesta
formació com a unitats formatives d'un cicle formatiu de la formació
professional inicial, d'acord amb les especificacions d'aquest conveni.
Tretzena.- Actuacions objecte d’aquesta acció
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Cada actuació concreta que l’Ajuntament de Flix proposi dins del marc
d'aquesta acció, l’especificarà en la corresponent sol·licitud, que trametrà,
degudament signada, a un dels Instituts inclosos en aquest conveni, per
tal que la direcció del centre li doni la seva conformitat com una de les
accions objecte de validació.
La direcció de l’Institut que rebi aquestes sol·licituds – que aniran
conformant l’objecte d’aquest conveni – les notificarà a la coordinació de
la xarxa territorial del programa Qualifica’t del seu territori, per tal que
aquesta pugui realitzar el seguiment i coordinació i, al seu torn, informi a
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial.
S’autoritza a la direcció dels centres autoritzats del programa Qualifica’t
perquè signin les conformitats de les sol·licituds presentades per
l’Ajuntament de Flix.
Catorzena.- Identificació de la formació de l’Ajuntament de Flix
La formació susceptible de ser validada estarà referenciada exclusivament
als crèdits, mòduls professionals o unitats formatives dels cicles formatius
de formació professional implantats en els Instituts vinculats per aquest
conveni. l’Ajuntament de Flix i els Instituts autoritzats corresponents
analitzaran i identificaran els cursos o accions formatives de l’Ajuntament
de Flix i les relacionaran amb les unitats formatives i mòduls susceptibles
de validació.
Els continguts i objectius del curs han de tenir una coincidència i afinitat
amb la unitat formativa a validar i el temps de durada mínima ha de ser a
l’entorn del 70% amb la unitat formativa a validar.
Quinzena.- Objectius, continguts, durada i validació de la formació de
l’Ajuntament de Flix
L’Ajuntament de Flix elaborarà un programa per a cada acció formativa
susceptible de validació que, d’acord amb les instruccions d’aplicació del
Programa, inclourà les especificacions següents:
•

Institut que durà a terme la validació

•
-

Característiques de la formació:
Objectius (en termes de resultats)
Continguts temporitzats
Durada (en hores), horari i calendari
Metodologia didàctica
Criteris d'avaluació i qualificació
Tipologia del col·lectiu al qual va dirigida la formació
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•

Identificació de les unitats formatives, crèdits i mòduls dels cicles
formatius que es validaran amb aquesta acció formativa

Setzena.- Compromisos de l’Ajuntament de Flix per a l’organització
de l’acció
L’Ajuntament de Flix informarà el seu personal de les característiques i
condicions de validació de l’esmentada formació.
L’Ajuntament de Flix es responsabilitza d’impartir la formació, de vetllar
per l’assistència del seu personal i d’efectuar l’avaluació del curs, d'acord
amb la programació presentada a l’Institut en la corresponent sol·licitud, i
es compromet a dur a terme aquest projecte de validació, d'acord amb la
normativa que el regula, i a complir les condicions següents:


Assegurar l’adequació dels espais i instal·lacions als objectius i
característiques de la formació que s'impartirà, així com de
l'equipament i material que es farà servir per impartir-la.



Fer-se càrrec de la selecció i retribució del personal formador, que
haurà de tenir els coneixements suficients i la corresponent
experiència tècnica i docent.



Tramitar la
l'alumne.



Facilitar la supervisió acadèmica per part de la persona coordinadora i,
si és el cas, de la Inspecció d'Educació.



Compensar les despeses que comporten aquestes proves:

informació

corresponent

a

l'expedient

acadèmic

de

1. Anàlisi i identificació de la formació a validar (amb una durada de 2
hores)
2. Coordinació i seguiment del procés formatiu (amb una durada de 1 o 3
hores)
3. Avaluació d’aquesta acció formativa (amb una durada de 2 hores)
-

i que es valoren amb aquests criteris:
- Cursos de ≤ 50 hores,
5h x 35,00 €/h = 175,00 €
- Cursos de > 50 hores,
7h x 35,00 €/h = 245,00 €
- En el cas que el curs superi les 100 hores, s’acordarà entre
l’Ajuntament de Flix i l’Institut les hores d’anàlisi i identificació i les
de tutoria i seguiment.
- Les despeses corresponents a la primera fase d’anàlisi i
identificació de la formació a validar només caldrà compensar-les
la primera vegada que es realitza l’acció formativa objecte de
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validació. Si aquesta mateixa acció es repeteix més vegades, no
serà necessari compensar les esmentades despeses.



-

Si l’acció formativa objecte de validació és impartida per
professorat del l’Institut amb atribució docent en el cicle formatiu
de referència, no serà necessari realitzar la totalitat del procés de
validació de la formació, per la qual cosa la formació adquirida i
superada serà reconeguda i certificada directament pel centre
docent.

-

En aquest cas, només caldrà compensar les despeses d’una part
del procés de validació corresponent a dues hores de dedicació per
un import global de 70,00 €. A més caldrà cobrir, si s’escau, les
despeses de docència, d’acord amb els costos mínims pactats que
figuren a l’annex 2.

-

Si l’acció formativa objecte de validació és impartida a les
instal·lacions del centre docent, l’Ajuntament de Flix haurà de
disposar d’una assegurança que cobreixi el risc d’accidents
personals i de responsabilitat civil pels danys que es puguin
produir com a conseqüència de l’assistència a l’acció formativa del
personal de l’Ajuntament de Flix.

-

Així mateix, l’Ajuntament de Flix es farà càrrec de les despeses
proporcionals de funcionament per la utilització de les aules i
l’equipament del centre i dels costos del material fungible
necessari, a partir dels mínims pactats a l’annex 2 que podran ser
augmentats, per mutu acord de les parts, en funció de les
característiques del cicle formatiu i del nombre de persones.

L’Ajuntament de Flix transferirà aquests imports, en concepte de
despeses generades per les actuacions esmentades, d’acord amb la
justificació emesa per l'Institut que realitzi la validació, per cada una de
les accions formatives que siguin formalitzades per les parts.

Dissetena.- Compromisos de l’Institut autoritzat
L’Institut autoritzat es compromet a:
-

Concretar el calendari i horaris, els espais, els recursos didàctics
singulars a emprar i les característiques de l'alumnat, per a cada curs o
acció formativa a validar en un període determinat per cada Institut,
d’acord amb l’Ajuntament de Flix i amb les instruccions establertes per
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial.

-

Fer el seguiment de la formació impartida per l’Ajuntament de Flix,
mitjançant la persona coordinadora de l'experiència en el centre
educatiu, designada per la direcció.
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-

Elaborar els criteris d'execució de la prova de validació.

-

Realitzar la validació de la formació impartida per l’Ajuntament de Flix,
com a unitats formatives o mòduls de formació professional inicial.

-

Emetre la documentació acadèmica corresponent.

-

Efectuar l'obertura de l'expedient acadèmic de l'alumnat proposat i
arxivar i custodiar les dades, de forma separada de l'alumnat ordinari,
d'acord amb allò que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

-

Emetre els corresponents certificats pels estudis que hagi validat el
personal treballador inclòs en aquest conveni, indicant les unitats
formatives de formació professional inicial que poden capitalitzar com a
formació assolida. Tanmateix, per assolir un títol de formació
professional, el personal treballador haurà d’acreditar els requisits
d'accés.

-

Informar a l’Ajuntament de Flix dels resultats obtinguts per l’alumnat
que ha participat en aquesta formació.

Divuitena.- Realització del curs o acció formativa
L’Ajuntament de Flix es compromet a realitzar i avaluar el curs o l'acció
formativa amb els requisits següents:
-

L'assistència del seu personal ha de ser, com a mínim, d'un 75% de les
hores programades. A tal efecte l'entitat portarà un registre diari i
horari de l'assistència dels participants.

-

Desenvolupar el programa del curs i
d'ensenyament i aprenentatge establertes.

-

Avaluar la formació i qualificar l'alumnat d'acord amb els criteris
d'avaluació establerts en el programa. La qualificació final de l'alumne
s'establirà numèricament, de l'1 al 10. Les persones que obtinguin una
qualificació final de l'acció formativa igual o superior a cinc, podran
prosseguir en el procés de validació.

-

Guardar la documentació corresponent a l’acció formativa (exàmens,
registre d’assistències, registre d’avaluacions, etc.) durant un any des
de la seva finalització.

realitzar

les

activitats

Dinovena.- Prova de validació
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El procés de validació de les persones que hagin obtingut una qualificació
igual o superior a 5, i desitgin validar la formació adquirida, es completarà
mitjançant la realització d'una prova elaborada, administrada i corregida
per un professor o professora de l’Institut amb atribució docent en el cicle
formatiu de referència per a la validació. La prova es realitzarà,
preferentment en les instal·lacions on s'hagin desenvolupat l'acció o curs
de formació. Si l’acció formativa objecte de validació és impartida per
professorat de l’Institut amb atribució docent en el cicle formatiu de
referència, no serà necessari realitzar aquesta prova.
Característiques de la prova:
-

La prova ha de tenir com a objectiu acreditar els coneixements teòrics i
pràctics adquirits, a ser possible, de forma integrada i global.

-

La prova és voluntària i no està sotmesa a cap taxa o preu públic per a
l'alumnat.

-

Les característiques generals de la prova han de ser conegudes amb
antelació per l’alumnat i el personal formador, abans d’iniciar-se l’acció
formativa.

-

La prova es planteja com una activitat avaluativa de síntesi dels
aprenentatges i, per tant, es realitzarà en la darrera sessió de l’activitat
formativa.

-

La validació serà positiva sempre que la qualificació de la prova sigui
igual o superior a 4.

-

La qualificació final serà la mitjana resultant de ponderar en un 40% la
qualificació atorgada per l’Ajuntament de Flix, i en un 60% la
qualificació obtinguda en la prova de validació de l’Institut. Per tal de
validar la formació cal obtenir una qualificació final igual o superior a 5
punts.

-

El secretari o secretària del centre docent validador emetrà, a petició
de l'interessat, els corresponents certificats pels estudis que hagi
validat.

ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A PERSONES
TREBALLADORES
A
TRAVÉS
DELS
CRÈDITS,
MÒDULS
PROFESSIONALS I UNITATS FORMATIVES DELS TÍTOLS DEL
SISTEMA EDUCATIU, PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE FLIX
Vintena.- Objecte de l’acció
L’objecte d’aquesta acció és dur a terme la incorporació de col·lectius de
treballadors/res proposats per l’Ajuntament de Flix a Instituts autoritzats,
per cursar estudis de formació professional inicial, només per determinats
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crèdits, mòduls i unitats formatives dels cicles formatius derivats d’unitats
de competència, d’acord amb les especificacions d’aquest conveni.
Es certificarà cada unitat formativa superada i, si les unitats formatives
superades completen un crèdit o mòdul, aquest també es certificarà.
Vint-i-unena.- Actuacions objecte d’aquesta acció
Cada actuació concreta que l’Ajuntament de Flix proposi dins del marc
d’aquesta acció, l’especificarà en la corresponent sol·licitud, que trametrà,
degudament signada, a un dels Instituts inclosos en aquest conveni, per
tal que la direcció del centre li doni la seva conformitat com una de les
accions de formació objecte d’aquest conveni.
La direcció de l’Institut que rebi aquestes sol·licituds – que aniran
conformant l’objecte d’aquest conveni – les notificarà a la coordinació de
la xarxa territorial del programa Qualifica’t del seu territori, per tal que
aquesta pugui realitzar el seguiment i coordinació i, al seu torn, informi a
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial.
S’autoritza a la direcció dels centres autoritzats del programa Qualifica’t
perquè signin les conformitats de les sol·licituds presentades per
l’Ajuntament de Flix.
Vint-i-dosena.- Contingut de les sol·licituds
La sol·licitud per la qual l’Ajuntament de Flix demanarà la conformitat de la
direcció d’un Institut per matricular a un grup de treballadors/res per fer
una determinada formació, haurà de reunir, d’acord amb les instruccions
d’aplicació del Programa, les especificacions següents:
•
•
•

Institut on es demana fer la matrícula.
Unitats formatives, crèdits i mòduls dels cicles formatius a les quals es
matriculen cadascuna de les persones d’aquest grup.
Dades de les persones del grup i la documentació requerida per a la
seva matriculació.

Vint-i-tresena.- Lloc d'impartició i professorat
Les unitats formatives podran ser impartides, indistintament, tant a les
instal·lacions de l’Ajuntament de Flix com de l’Institut.
Atès que el personal formador serà professorat de l’Institut amb atribució
docent en les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals
corresponents, la formació adquirida i superada serà reconeguda i
certificada directament pel centre docent.
Vint-i-quatrena.- Compromisos de l’Ajuntament de Flix
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Informar les persones interessades sobre aquesta possibilitat de formació
i presentar a l’Institut d’una sola vegada tota la documentació necessària
del grup, per tal de formalitzar la seva inscripció i es pugui obrir
l’expedient acadèmic de cadascun dels alumnes.
Vint-i-cinquena.- Compromisos de l’Institut
•

Impartir les unitats formatives dels cicles formatius objecte d’aquest
conveni, de forma presencial o semipresencial, per a un grup específic
i organitzar els esmentats grups en horaris que no alterin el normal
funcionament dels grups ordinaris del centre.

•

Organitzar el calendari, els espais i els horaris d’aquests grups
específics, d’acord amb l’Ajuntament de Flix i en funció de
l’organització interna del centre.

•

Aportar el professorat de l’Institut, que vulgui participar, de forma que
l’organització horària d’aquests grups no afecti el normal
desenvolupament del curs ordinari.

•

Adaptar la programació de les unitat formatives i les metodologies
formatives a les característiques del col·lectiu destinatari d’aquesta
formació, d’acord amb l’Ajuntament de Flix.

•

La direcció de l’Institut haurà de designar un/a professor/a com a
coordinador/a d’aquestes accions de l’Ajuntament de Flix amb l’Institut.

•

La ràtio d’alumnes de cada grup s’acordarà conjuntament entre
l’Ajuntament de Flix i l’Institut, sense ultrapassar els límits de les ràtios
ordinàries legalment establertes.

•

Obrir l’expedient acadèmic de l’alumnat proposat, una vegada inscrit, i
arxivar i custodiar les dades, de forma separada de l’alumnat ordinari,
d’acord amb allò que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

•

Emetre els corresponents certificats pels estudis que hagi superat
l’alumnat inclòs en aquest conveni, indicant les unitats formatives de
formació professional inicial que hagi cursat. Aquests certificats
permeten la capitalització de la formació assolida per a l’obtenció d’un
títol, si es disposa dels requisits acadèmics d’accés.

•

Informar a l’Ajuntament de Flix dels resultats obtinguts per l’alumnat
que ha participat en aquesta formació.

•

En el cas que hi hagi places vacants en grups ordinaris de l’Institut,
l’Ajuntament de Flix podrà proposar la incorporació de persones perquè
siguin matriculades en aquestes.
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Vint-i-sisena.- Despeses de l’acció
Quan la formació de les unitats formatives sigui impartida a les
instal·lacions de l’Institut i pel seu professorat en un grup específic separat
dels grups ordinaris, l’Ajuntament de Flix es farà càrrec de les despeses
de docència i tutoria i per les despeses proporcionals de funcionament per
la utilització de les aules i equipament del centre.
L’Ajuntament de Flix transferirà a l’Institut l'import de les despeses segons
justificant emès per la direcció de l’Institut tant per les hores de docència i
coordinació com per les despeses de funcionament del centre, d’acord
amb els costos mínims pactats que figuren a l’annex 2. Aquests costos
mínims podran ser augmentats, de mutu acord, entre cada centre i
l’Ajuntament de Flix en funció de les característiques singulars de les
instal·lacions i equipaments necessaris, així com dels costos especialment
elevats dels materials fungibles que hagin de ser utilitzats en
determinades unitats formatives.
Vint-i-setena.- Coordinació de les accions
La coordinació acadèmica de les accions objecte d’aquest conveni les
durà a terme un/a professor/a de l’Institut autoritzat, responsable de la
formació professional, que sigui especialista en el contingut de la
formació, nomenat per la direcció del centre. Per la seva banda,
l’Ajuntament de Flix coordinarà aquestes accions a través dels seu
personal expert formador o coordinadors/res de formació.
Vint-i-vuitena.- Seguiment del conveni
Per a la tutoria, seguiment i avaluació de les actuacions del present
conveni es constituirà una comissió mixta, integrada per dos representants
de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial i per dos representants de l’Ajuntament de Flix, la qual
podrà constituir subcomissions en els àmbits territorials que consideri
oportuns. Aquestes subcomissions estaran integrades pel/per la
coordinador/a territorial d’ensenyaments professionals dels Serveis
Territorials corresponents; per un representant dels Instituts participants i
per un mínim de dos representants de l’Ajuntament de Flix.
Aquesta comissió elaborarà una memòria anual, on s’especificaran les
dades de totes les accions realitzades a l’empara d’aquest conveni.
Aquest informe es presentarà a les parts signants per tal que puguin
avaluar els resultats.
Vint-i-novena.- Ampliació a noves accions, Instituts i cicles formatius
Les parts signants podran decidir de mutu acord incloure noves accions
formatives als objectius d'aquest conveni, així com nous Instituts que
participin en les validacions i nous cicles formatius, mitjançant la
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formalització d'una addenda al present document, on s’especificaran els
continguts de cada acció.
Trentena.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà
vigent fins a la finalització de l'experiència, el curs 2014-2015.
Trenta-unena.- Causes d’extinció
El present conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes
següents:
1. Per mutu acord de les parts, manifestat de forma expressa.
2. Per l’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni.
3. Per denúncia d’alguna de les parts, comunicada per escrit abans del 31
de març de cada curs escolar.
4. Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació
vigent.
Trenta-dosena.- Conflictes i jurisdicció
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol
desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la persona
titular del Departament d’Ensenyament. Contra els seus actes, que posen
fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició previ
al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en
el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Per tal que així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest
conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en lloc i data indicats a
l’encapçalament.
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Pel Departament d’Ensenyament

Per l’Ajuntament de Flix

Sr. Melcior Arcarons Rua

Il·lm. Sr. Marc Mur Bagés

ANNEX 1
INSTITUTS AUTORITZATS, AMB ELS CICLES FORMATIUS CORRESPONENTS, PER
REALITZAR LES ACTUACIONS OBJECTE D’AQUEST CONVENI AMB l’Ajuntament de Flix

CICLES FORMATIUS

INSTITUTS

Annex 2
Costos mínims acordats per calcular les despeses d’un grup d’alumnes, per hores
de docència i tutoria i per funcionament del centre:



Hores de formació i tutoria x 35,00 €/hora *



Hores en concepte de despeses de funcionament x T €/hora en funció de la família
professional que correspongui *

Família professional
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Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Serveis socioculturals i a la
comunitat
Activitats físiques i esportives
Sanitat
Edificació i obra civil
Imatge personal
Fusta, moble i suro
Informàtica i comunicacions
Tèxtil, confecció i pell
Marítim pesquer
Agrària
Arts gràfiques
Electricitat i electrònica
Imatge i so
Hoteleria i turisme
Indústria alimentària
Transport i manteniment de vehicles
Química
Fabricació mecànica
Installació i manteniment

26,00 euros

32,00 euros
42,00 euros
Pel CFGM d'Operació i manteniment de maquinària de la
construcció

36,00 euros

42,00 euros
36,00 euros
Pels CFGS d'Agències de viatge; Informació i
comercialització turística i Allotjament

(*) Preus mínims subjectes a revisió anual segons l’IPC anual del mes de signatura del
conveni.

*************************************************
6.- APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL CARRER MERCÈ RODOREDA PEL
DE PLA VENTONELLA
Antecedents:
Atès que en la sessió plenària de data 31 de maig de 2010 es va aprovar
definitivament la denominació a nous vials del municipi o vials que no tenen
nom.
Atès que una de les modificacions acordades va ser la del canvi de Pla de la
Ventonella per carrer Mercè Rodoreda.
Atesa la instància presentada pels veïns del carrer Mercè Rodoreda, en la qual
manifestaven que el canvi de nom del carrer no se’ls hi va consultar, i sol·licitaven
tornar a posar com a nom el de “Pla Ventonella”.
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

AJUNTAMENT DE FLIX

Atès l’escrit presentat pels veïns de la Urbanització Pla Ventonella amb entrada a
l’Ajuntament amb data 30 de juny de 2011, en el qual manifesten la intenció de
modificar de forma inversa el nom del carrer pel de “Pla Ventonella”, després de
la reunió que van mantenir amb l’ex-regidor de l’Ajuntament, Sr. Jaume Masip
Llop. L’escrit està signat per 8 dels 11 veïns de la urbanització, estant la resta
assabentats.
La Junta de Govern, en data 5 de juliol de 2011, va acordar comunicar als veïns
sol·licitants que s’iniciarien els tràmits per canviar de nou el nom del carrer Mercè
Rodoreda i deixar-lo amb la seva antiga denominació de Pla Ventonella.
Fonaments de Dret:
1.- L'article 75 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de Població i Demarcació de les entitats locals, estableix que
és obligació dels ajuntaments el mantenir actualitzades la nomenclatura i
retolació de les vies públiques, i la numeració dels edificis
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR inicialment el canvi de denominació de l’actual carrer
Mercè Rodoreda, pel de Pla Ventonella.
2.- SOTMETRE-HO a un termini d'informació pública de vint dies
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes
municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, (www.flix.cat), a l'efecte que
qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o els
suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si
transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o
suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense
necessitat de nova aprovació en forma expressa.
3r. FACULTAR l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, QUE CONFORMEN EL
TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.- MOCIÓ DEL GRUP CIU DE SOL·LICITUD DEL FINANÇAMENT PEL PROGRAMA
LEADER 2007-2013, PER A LA CONSTRUCCIÓ I MUSEITZACIÓ D’UN CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI EN EL MOLI D’ORIOL.
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Antecedents:
Aquest mes s’han fet públiques les bases per sol·licitar els ajuts contemplats en el
programa Leader 2007-2013 per a l’any 2011.
La metodologia Leader té com objectiu el desenvolupament d’estratègies locals,
mobilitzar els recursos del territori per crear riquesa i ocupació amb implicació i
corresponsabilitat de tots els agents econòmics i socials i administracions
públiques per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, autogestionat i
integrat al territori que permeti fixar la població a la zona, augmentar la renda i,
en conseqüència millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Una de les mesures d’aplicació d’aquest programa, concretament la mesura 323,
fa referència a la conservació i millora del patrimoni rural, contemplant ajuts que
poden arribar fins el 80% del cost total subvencionable.
Recentment l’Ajuntament ha aprovat la Memòria valorada per la construcció d’un
Centre d’interpretació de l’oli en el Moli d’Oriol. Aquest és una de les actuacions
que es pot incloure en la línia d’ajut 323 d’aquest programa, ja que aquest
Projecte ajudaria a potenciar l’oferta turística actual del nostre poble i comarca,
promocionaria el sector agroalimentari de l’oli, i de retruc per trobar-se en el
centre de la vila beneficiaria el comerç local, entre altres.
Per altra banda l’Ajuntament de Flix té aprovat el Projecte d’Hotel d’Entitats amb
un cost de 991.000 € del que, ara per ara, disposem solsament 171.000 €
corresponents a la subvenció atorgada en el PUOSC per l’any vinent, donat que
veiem inviable el seu finançament total, creiem que aquesta línia del PUOSC
podria anar dirigida a completar el cost de l’obra del Moli d’Oriol.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- SOL·LICITAR la inclusió del Projecte de construcció del centre d’interpretació
de l’oli en el Molí d’Oriol, com a obra a finançar pel programa Leader convocatòria
de 2011, concretament en la mesura 323.
2n.- Per poder completar el 20% restant del finançament d’aquest projecte,
s’acorda DEMANAR al Departament de Governació el canvi de destinació de la
subvenció atorgada en el PUOSC per l’any 2012 per l’execució del Projecte d’Hotel
d’Entitats, essent el nou objecte d’aquesta subvenció el poder completar el
finançament del Projecte del Molí d’Oriol.
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La portaveu del grup CIU, la Sra. Montserrat Forcades explica detalladament la
proposta presentada pel seu grup a la subvenció del programa Leader i
l’alternativa de destinar la subvenció del PUOSC atorgada a l’Ajuntament amb
motiu del projecte de l’hotel d’entitats a finançar el 20% no cobert per la
subvenció del Leader al projecte presentat pel seu grup.
El Sr. Francesc Barbero considera que es tracta d’un bon projecte, tot i que no
està d’acord en que es barregi la petició de la subvenció del Leader amb el
projecte de l’hotel d’entitats. Així mateix recorda que fa 10 anys es discutia al
plenari si la ubicació actual del molí s’havia de destinar o no a aparcament i es
congratula de que actualment tots estiguin d’acord en la importància del molí
d’Oriol. També emplaça al grup CIU a que es busquen alternatives per al
finançament del molí. Finalment explica en què consisteixen els ajuts Leader i que
aquestos no solen atorgar-se a ens públics, sinó a l’àmbit privat. Donada aquesta
dificultat considera que és necessari presentar un projecte diferenciador i en
aquest sentit entén que la proposta de l’equip de govern té més possibilitats.
El Sr. Josep Antoni Guiu considera que no és afortunat fer retrets de les actuacions
realitzades a passades legislatures perquè en aquella època que assenyala el Sr.
Barbero no es discutia sobre un aparcament sinó sobre l’amplada que havia de
tenir una vorera.
El Sr. Barbero no vol que les seves paraules s’interpretin com un retret i celebra
que tots estiguin d’acord avui dia de la importància del Molí d’Oriol.
Continua el debat amb alguna intervenció més de la Sra. Forcades i el Sr. Barbero i
conclou el Sr. Alcalde recordant que la subvenció del PUOSC destinada a l’hotel
d’entitats marcava com a límit el dia 30 de setembre per a modificacions de
destinació de recursos i de presentació de projectes.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, ES
DESESTIMA PER 3 VOTS A FAVOR (GRUP CIU) I 8 EN CONTRA (GRUPS PSC I ERC),
QUE CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS.
*************************************************
8.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA LEADER 2007-2013 PER AL
FINANÇAMENT DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA BARCA DEL PAS DE LA
BARCA DE FLIX
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Atès que mitjançant Ordre AAR/526/2010, de 12 de novembre del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’aproven les bases
reguladores dels ajuts a les despeses de gestió i finançament ocasionades pels
grups d’acció local seleccionats en el marc de l’Eix 4 Leader del Programa de
Desenvolupament rural de Catalunya període 2007-2013, corresponents a
l’anualitat 2011.
Una de les mesures d’aplicació d’aquest programa, concretament la mesura 323,
fa referència a la conservació i millora del patrimoni rural, contemplant ajuts que
poden arribar fins el 80% del cost total subvencionable.
Atesa la necessitat existent d’efectuar una rehabilitació integral de la barca del
Pas de la Barca de Flix, l’estat de la qual requereix una important actuació a curt
termini.
Atesa la importància del Pas de la Barca de Flix, tant des del punt de vista de les
vies de comunicació del municipi com des del punt de vista turístic.
Atès que aquesta rehabilitació requereix una despesa que actualment
l’Ajuntament no pot afrontar únicament disposant de recursos propis.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR sol·licitar la inclusió de la rehabilitació de la barca del Pas de la
Barca de Flix, com a actuació a finançar pel programa Leader 2012, concretament
en la mesura 323.
2n.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
La Sra. Josefina Carranza explica detalladament el projecte presentat per la
rehabilitació de la barca.
La Sra. Forcades comenta que no entén com pot ascendir el cost de rehabilitar la
barca a uns 300.000 euros, tenint present que a d’altres municipis substituir la
barca ha costat vora els 100.000 euros. Tal volta la solució seria procedir a la
construcció d’un pont.
La Sra. Carranza justifica la possible inversió per l’antiguitat de la barca i el seu
valor com a símbol del municipi. Tot i l’explicació la Sra. Forcades discrepa.
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El Sr. Alcalde comenta que per calcular el cost de rehabilitar la barca s’han
demanat tres pressupostos a tres empreses diferents especialitzades en la
matèria i que no entén com es pot discrepar sobre aquesta base sense més
arguments.
A continuació es genera un debat sobre la naturalesa del programa Leader, quan
es va tenir intenció per part de l’Ajuntament de presentar un projecte i altres
qüestions no relacionades directament amb el punt de l’ordre del dia.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 EN CONTRA (GRUP CIU), QUE
CONFORMEN EL TOTAL DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No s’hi presenten.
*************************************************
10.- INFORMES DIVERSOS
Sense contingut.
*************************************************
11.- PRECS I PREGUNTES
En primer lloc es procedeix a contestar els precs i preguntes que resten
pendents de l’anterior sessió plenària.
Respecte a la qüestió del bar del pavelló el Sr. Alcalde comenta que
existeix un conveni entre l’Ajuntament i la persona que gestiona el bar del
pavelló amb la única condició que aquesta persona estigués donada d’alta
com a autònom.
Respecte a la pregunta que es va formular sobre la facturació a càrrec de
l’Ajuntament d’una empresa de seguretat per la revetlla dels quintos el Sr.
Ramon Sabaté comenta que des de fa uns anys s’ha adoptat el criteri de
contractar una empresa de seguretat per a totes les festes que es celebren
per tal d’obtenir un preu molt més reduït.
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Una altra qüestió pendent era les empreses que havien estat convidades a
la licitació del contracte de redacció del projecte de l’hotel d’entitats. La
Sra. Forcades comunica que ja ha consultat l’expedient i ja ho coneix.
El Sr. Guiu fa un prec en relació al retard en el lliurament de les actes de la
Junta de Govern. Assenyala que troben a faltar diverses actes que ja estan
aprovades i sol·licita que s’expliqui el motiu del retard.
També formula una pregunta relativa al Decret d’Alcaldia 142/2011,
relatiu a la contractació de màxima urgència del responsable de la llei de
barris. Respecten la trajectòria de la persona contractada, però des d’un
punt de vista del procediment, no entenen el motiu de la urgència.
Considera que, com a Administració, s’ha de donar difusió i publicitat al
lloc de treball, perquè fer el contrari dóna una sensació d’opacitat. També
considera que el perfil de la persona contractada no és l’adient, ja que la
naturalesa del projecte hauria d’exigir un perfil especialitzat en
urbanisme.
Amb relació al prec el Sr. Alcalde comenta que, per tal d’evitar errades
materials i malentesos, les actes es revisen i que intentaran que la demora
no superi el termini d’un mes. En cap cas hi ha intenció de dificultar les
funcions de l’oposició.
Sobre la pregunta de la contractació del tècnic de la llei de barris respon
que es tracta d’una forma habitual de contractació a les administracions i
que també es feia servir durant el període 2003-2007, en el qual no hi va
haver cap objecció a aquesta forma de contractar. Justifica la urgència de
la mesura en el fet de la imminent reunió que es celebrarà sobre la llei de
barris i també en què a aquesta reunió s’havia d’arribar amb una sèrie de
tasques realitzades. També assenyala que no és necessari que la persona
contractada sigui especialista en urbanisme, tal i com ocorre en altres
municipis amb llei de barris, ja que l’objectiu del tècnic és gestionar
projectes i des de l’equip de govern no es dubta que la persona escollida
realitzarà perfectament la seva tasca.
El Sr. Guiu lamenta que sigui contínua la referència a l’anterior legislatura
de la qual ell va formar part i comenta la raó per la qual en aquell moment
es va fer una contractació per via de màxima urgència. També assenyala
que, tal volta, si disposaren de més informació no caldria realitzar alguns
comentaris al plenari. No està d’acord amb el tema de la urgència ja que
entén que fa temps que es sabia que hi haurien reunions i també fa mesos
que es va signar el conveni amb la Generalitat. Reitera que segurament al
municipi s’hagués agraït conèixer l’existència d’aquest lloc de treball.
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El Sr. Francesc Barbero intervé per comentar que ell, com a membre de la
corporació en anteriors legislatures es fa corresponsable d’actes anteriors
i no entén la corrent de no voler assumir encerts i errors d’anteriors
etapes.
El Sr. Guiu replica que les posicions de les persones canvien amb el temps i
que el seu grup no va ser el primer en fer retrets d’etapes anteriors.
El Sr. Barbero contesta que, pot ser, incloent la campanya electoral, sí va
ser així.
*************************************************
Finalitzat el torn de precs i preguntes, abans d’aixecar la sessió, el Sr.
Alcalde atorga excepcionalment la paraula al Sr. Enric Guiu Sánchez, home
de la Sra. Montserrat Estela Las, el qual aprofita l’ocasió per agrair les
mostres de condol dutes a terme per part de l’Ajuntament a causa de la
mort de la seva dona.
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, 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,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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