AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 10/2013 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013
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
10/2013
26 DE SETEMBRE DE 2013
Decret d’Alcaldia núm.: 97/2013, de 23 de
setembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
20:10 hores

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

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació d’una modificació de les ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Flix.
4. Aprovació dels marcs pressupostaris de l’Ajuntament de Flix per al
període 2014-2016.
5. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis
de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i
l’Ajuntament de Flix.
6. Aprovació de la declaració de compatibilitat d’un treballador de
l’Ajuntament de Flix per a l’exercici d’activitat privada.
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7. Acord de nomenament dels representants de l’Ajuntament de Flix al
Consell Escolar Municipal de Flix.
8. Assumptes sobrevinguts.
9. Informes diversos.
10. 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:
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 1 d’agost de 2013
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, de conformitat amb
l’establert en l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de novembre).
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1.-RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 88/2013, de 30/07/13, al
97/2013 de 23/09/13:
Decret
88/13
89/13
90/13
91/13
92/13
93/13
94/13
95/13
96/13

Data
30/07/13
31/07/13
01/08/13
01/08/13
12/08/13
14/08/13
28/08/13
30/08/13
12/09/13

97/13

23/09/13
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Referència
Inici expedient disciplinari
Continuació ordre execució habitatge C/ Castell
Delegació de funcions en la 2a Tinent d’Alcalde
Nomenament secretària accidental
Convocatòria Junta de Govern 21/13 de 13 d’agost
Delegació de funcions en 1r i 3r Tinent d’Alcalde
Convocatòria Junta de Govern del 29 d’agost de 2013
Nomenament secretària accidental
Contractació laboral monitor suport servei acollida Escola Enric Grau
Fontseré de Flix
Convocatòria sessió ordinària Ple de l’Ajuntament dia 26 de
setembre de 2013
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EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords
d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa
amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les
ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions
normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de
manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que
s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
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prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la
Intervenció, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen:
1.- Ordenança Fiscal núm.: 6.8, reguladora de la taxa pel servei
d’assistència a l’Escola Bressol Municipal.
Es modifica l’article 3. Quota tributària, afegint un nou concepte:
Horari reduït (de 9 a 12 hores): 78,75 euros/mensuals.
2.- Ordenança Fiscal núm.: 6.9, reguladora de la taxa pel servei d’assistència a
l’Escola Municipal de Música
Es modifica l’article 3. Quota tributària, que queda de la següent forma:
Concepte
Matrícula
Matrícula Conjunt Coral
Matrícula Tallers (no socis de l’Associació
de Dones de Flix)
Matrícula General
Conjunts corals
C. Corals Petits
C. Corals Mitjans
Tallers
Cançons de falda/Música per a nadons
Música per a nadons 2
Història de la música
Llenguatge Musical
Sensibilització
Iniciació 1 (+RODA)
Iniciació 2
Grau Elemental
1r-4t GE
Grau Mitjà
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Euros
20,00 €
20,00 €
50,00 €
12,50 €
12,50 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €

23,00 €
20,00 €
20,00 €
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Concepte
Euros
1r-4t GP
26,00 €
Adults
20,00 €
Instrument
30 min
32,00 €
45 min
40,00 €
60 min
48,00 €
Lloguer instrument
10,00 €
Instrument adults
30 min
35,00 €
45 min
42,00 €
60 min
50,00 €
Activitats semanals
1 activitat
10,00 €
2 o més activitats
15,00 €
Cambra reduïda
7,00 €
Combo (grups alumnes que no siguin de
15,00 €
l’EMM)
Fotocòpies
2 €/curs
Descomptes
Membres mateixa família
2 membres
10%
3 membres
15%
4 o més membres
20%
Instruments
2n instrument
10%
3.- Ordenança Fiscal núm.: 6.16, reguladora de la taxa per la visita a
museus, monuments històrics o artístics o llocs anàlegs.
S’afegeix un article 4. bis amb el següent redactat:
“Article 4 bis. Beneficis fiscals aplicables a la visita al centre
d’interpretació del Camí de Sirga a la reserva de Sebes
1. En cas d’estudiants i persones majors de 65 anys el preu de
l’entrada serà de 2,00 euros per persona.
2. En cas de grups de més de 19 persones, el preu serà de 1,50 euros
per persona.
3. En cas de grups escolars de més de 29 persones, el preu serà d’ 1,00
euro per persona.”
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Es modifica l’article 5. Quota tributària, en relació amb el concepte de
visita al centre d’interpretació del Camí de Sirga a la reserva de Sebes, que
queda de la següent forma:
Visita al centre d’interpretació del Camí de Sirga a
la reserva de Sebes
Individual
2,50
Reduïda
Article 4.bis
4.- Ordenança Fiscal núm.: 6.17, reguladora de la taxa pel servei
d’acollida a l’Escola Enric Grau

Acollida 7:30h a 9h
Acollida 8:15h a 9h
Serveis puntuals
Acollida 7:30h a 9h
Acollida 8:15h a 9h

Euros
48,00 €/mensuals
24,00 €/mensuals
4,00 €/dia
2,00 €/dia

SEGON.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
La regidora d’Educació, Sra. Noèlia Colomines argumenta els increments
en algunes taxes d’educació explicant que el context d’ajustos econòmics
actuals, en el que es demana un esforç a tothom, és incoherent amb el fet
de no demanar també un esforç als pares dels alumnes. Es busca, a més,
anar equiparant els imports més baixos als d’altres escoles de música del
nostre entorn. Ni Escola bressol ni Escola de Música cobreixen els seus
costos amb les quotes (que cobreixen sobre el 16 % la primera i al 33 % la
segona), i a més no s’han rebut les subvencions de l’any anterior de les
escoles i per al proper any s’espera que desapareguin.
El Sr. Raül Sabaté explica que la introducció d’una taxa per la visita al
museu es justifica pel fet que les visites es fan amb guies i tenen un
costos, raó per la qual no es pot mantenir la gratuïtat i s’estableixen unes
taxes gairebé simbòliques.
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VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
PER AL PERÍODE 2014-2016
ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a
mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del
deute públic i la regla de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini
en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb
els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs
pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les
respectives administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses
tenint en compte la seva evolució tendencial.
c)

Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades
projeccions d’ingressos i despeses.

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el
marc pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici
2012 i el pressupost aprovat de l’exercici 2013, elaborant una previsió per
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als exercicis 2014, 2015 i 2016, juntament amb l’informe d’intervenció on
es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a
partir del pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29
de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, el detall del qual figura a l’annex al present acord.
Segon.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari
a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el
que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
El Sr. Alcalde explica que el present acord és fruit d’una nova obligació
derivada de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària, que obliga als
Ajuntaments a aprovar les línies fonamentals dels pressupostos dels
propers exercicis. Cal destacar que els indicadors obtinguts donen a
entendre que a l’Ajuntament de Flix és viable inclús dins dels pitjors
escenaris.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.

ANNEX

Ingressos/Despeses
Ingressos totals
Corrents
Capital
Financers
Despeses totals
Corrents
Capital
Financers
Saldo
operacions
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no

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Any 2016

4.743.044,95
4.125.476,00
438.000
179.658,95
4.683.484,04
3.684.010,99
780.592,95
218.880,10
98.872,06

4.331.828,85
4.127.600,00
204.228,85
0,00
4.314.756,25
3.584.124,63
535.286,07
195.345,55
212.418,15

4.294.608,90
4.127.600,00
167.008,90
0,00
4.233.420,36
3.584.124,63
488.761,13
160.534,60
221.723,14

4.277.600,00
4.277.600,00
0,00
0,00
4.258.854,49
3.584.124,63
530.000,00
144.729,86
163.475,37
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financeres
Ajustos per al càlcul de cap.
o nec. de finançament
SEC95
Cap. o nec. de finançament
Deute viu a 31/12
Ràtio deute viu/ingressos
corrents

-88.535,51

-28.924,47

-28.924,47

-46.845,39

10.336,55
614.260,01

183.493,68
418.914,46

192.798,67
258.379,86

116.629,98
113.650,00

0,15

0,10

0,06

0,03

*************************************************
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE FLIX
Atès que s’ha produït el venciment del conveni signat l’any 2009 entre
l’Ajuntament de Flix i l’Agència de Protecció de la Salut de Catalunya, avui
Agència de Salut Pública de Catalunya, d’encàrrec de gestió de la prestació
de determinats serveis en matèria de salut pública.
Atès que és voluntat de les dues parts renovar el conveni pel qual
l’Ajuntament de Flix encarrega la gestió de la prestació de determinats
serveis en matèria de salut pública a l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- APROVAR el conveni d’encàrrec de gestió de la prestació de
serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i
l’Ajuntament de Flix.
Segon.- FACULTAR a l’alcaldia per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per donar efectivitat al present acord.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a l’Agència de Salut Pública de
Catalunya als efectes oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
ANNEX
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CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT
PÚBLICA ENTRE L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE FLIX
REUNITS
D’una part, el senyor Antoni Mateu i Serra, secretari de Salut Pública del
Departament de Salut.
I d’una altra part, el senyor Marc Mur Bagés, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Flix.
ACTUEN
El primer, en representació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (en
endavant, ASPCAT), en virtut de les funcions que temporalment li assigna la
Resolució SLT/58/2013, del conseller de Salut, de 22 de gener, i en compliment
de les facultats que l’article 24.k) de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut
pública, atorga al director o directora de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i
a l’empara de la Resolució SLT/1219/2012, de 4 de maig, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, de delegació de funcions en el director o directora d’aquest ens en
matèria d’aprovació de convenis (DOGC núm. 6156, de 25.06.2012).
El segon, en representació de l’Ajuntament de Flix (en endavant, Ajuntament),
que ocupa el càrrec d’alcalde, segons presa de possessió del dia 11/06/2011,
amb les més àmplies facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per
l’article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor Luis Martín Montull, secretari
interventor de la corporació, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de
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,
MANIFESTEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les
persones constitueix un objectiu de primer ordre dins del qual les
administracions compareixents comparteixen competències en aquestes
matèries.
2. Que l’ASPCAT té per objecte la prestació dels serveis de la Cartera de
serveis de salut pública i pot prestar entre d’altres els serveis mínims de
competència dels ens locals establerts a l’article 52 de la Llei 18/2009, de
22 d’octubre, de salut pública, quan aquells li encarreguin per mitjà d’un
conveni, d’acord amb el que estableix l’article 53 i l’article 17.d) de la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
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3. Que les administracions compareixents creuen que és fonamental avançar
en la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament
dels recursos humans i materials del territori per tal d’assegurar la
satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.
4. Que l’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, signen el Conveni marc que orienta els vincles i les obligacions
que cal establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció
de la Salut de Catalunya 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 de Catalunya aprova el Catàleg de serveis de l’Agència, de
conformitat amb el que disposa l’article 21.1.g) de la Llei 7/2003, de 25
d’abril, de protecció de la salut.
6. Que el 28 de febrer de 2012 entra en funcionament l’ASPCAT i, d’acord
amb la disposició transitòria primera.3 de la Llei 18/2009, de 22 de
novembre, de salut pública, se subroga en tots el drets i deures de les
agències extingides
7. Que, el 2 de juliol de 2013, el senyor Antoni Mateu i Serra, secretari de
Salut Pública del Departament de Salut, el senyor Miquel Buch i Moya,
president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i el senyor
Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya,
signen el Conveni marc que orienta els vincles i les obligacions que cal
establir en els convenis que els ens locals i l’ASPCAT puguin subscriure
en relació amb la prestació de serveis de salut pública.
8. Que l’ASPCAT i l’Ajuntament, originàriament van signar el conveni de
col·laboració l’any 2009, que s’ha anat renovant anualment; i que el
conveni actual finalitza el 31 de desembre de 2012. Tanmateix, les parts
consideren necessari continuar amb la col·laboració prestada.
9. Que l’Ajuntament i l’ASPCAT 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 més bona delimitació dels àmbits de
responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el
respecte del marc competencial actual, similar al dels països del nostre
entorn econòmic i social.
Per tot l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present
conveni de col·laboració interadministrativa amb subjecció als següents:
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Que, per raons de seguretat jurídica i d’organització cal que es redacti un nou
conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la
prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que
s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT
expressament en l’annex d’aquest conveni.

les

activitats

esmentades

Segon
Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport
juridicotècnic i d’inspecció que els òrgans diferents de l’ASPCAT han de prestar a
l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica
a l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni marc
subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
L’ASPCAT, en aquelles activitats de control susceptibles de meritació de taxes, ha
d’aplicar als responsables legals dels establiments o activitats objecte d’aquest
control el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat (modificat per la Llei 5/2012 de
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les
estades en establiments turístics), en relació amb l’Ordre SLT/75/2010, de 10 de
febrer, per la qual es relacionen les taxes vigents del Departament de Salut amb
identificació dels serveis i de les quotes corresponents.
Tercer
El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal
funcionari o laboral de l’ASPCAT adscrit en el sector, mentre que l’Ajuntament no
hi adscriu cap mena de recurs, ni personal, ni material.
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els
resultats que se generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva,
l’Ajuntament també es compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que
emprengui i els actes administratius que adopti derivats de les actuacions i
propostes que l’ASPCAT ha realitzat en el marc d’aquest conveni, així com en
relació amb el seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al
compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.
Quart
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L’Ajuntament ha de comunicar al responsable de l’equip de salut pública de
l’ASPCAT, 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 pot fer servir qualsevol dels
sistemes habituals de comunicació, preferentment els sistema de comunicació
d’oficis a través d’EACAT.
Cinquè
Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual està formada
per un representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria que reculli les activitats
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de
col·laboració.
Sisè
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té
caràcter confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present
conveni, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan
constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de
protecció de dades personals aplicable en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni
ni dels projectes que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot accedir a
dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la cessió 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 que sigui
necessari, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de
dades personals aplicable en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat
previstes per la normativa, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre
aquestes.
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 és causa de resolució del conveni.
Setè
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, almenys, el català
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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 despleguin.
Vuitè
L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de
Catalunya o de l’ASPCAT en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest
conveni resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria.
Pel que fa als drets inherents a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a
qui hagi intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en té els drets morals.
Els drets l’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni
corresponen a l’ASPCAT. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui
utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o
publicar-los, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i
expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la reproducció
que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és propietat de l’ASPCAT.
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’ASPCAT.
Desè
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2016 si bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el
conveni actuacions que en constitueixen l’execució de l‘objecte i que hagin estat
dutes a terme amb anterioritat a la data de signatura. Per acord mutu de les parts,
el conveni es pot renovar abans de la seva data de venciment. Les pròrrogues del
conveni s’han de fer de manera expressa.
Onzè
Són 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’ha d’instrumentar per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
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.

Dotzè
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Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar
sobre la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No
obstant això, en cas de persistència del desacord correspon a la jurisdicció
contenciosa administrativa resoldre sobre 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 en la data indicada.
El director de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya

L’Alcalde de l’Ajuntament de Flix

Antoni Mateu i Serra

Marc Mur Bagés

Secretari de Salut Pública
Dóna fe,

Luis Martín Montull,
Secretari interventor

ANNEX I
Activitats que el Servei Regional de 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 Salut Pública:
Cens poblacional: 3.961 persones
I. Serveis mínims

ACTIVITATS

NOMBRE/PERIODICITAT

1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
1.1.Suport tècnic (establiment de criteris, objectius
i metodologia d’inspecció) per al control de les
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instal·lacions de baix risc per a la transmissió
de la legionel·losi

risc

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 xarxa pública

Zones de subministrament:
2

2.2. Controlar el compliment de les obligacions
establertes pels locals i les instal·lacions de
concurrència pública, pel que fa a la qualitat de
l’aigua

Companyies gestores:

2.3. Incoar i tramitar els expedients sancionadors
derivats dels punts anteriors, i proposar
mesures cautelars que siguin necessàries.
Comunicar a l’Ajuntament la incoació.
2.4 Avaluar i gestionar el risc dels incompliments
d’instal·lacions anteriors, d’acord amb el pla de
vigilància

1

Segons
programa
de
vigilància i control de les
aigües de consum humà de
l’ASPCAT

Per cada incompliment

2.5 Assessorar en la participació en el Sistema de
Información Nacional de Aguas de Consumo
(SINAC)

3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets
habitats
3.1. Elaboració de l’informe sanitari previ de
funcionament de piscines públiques

Abans de l’autorització

3.2.Inspecció sanitària de les piscines d’ús públic
relacionada amb el procés d’autorització

Prèvia a l’autorització

3.3. Control del compliment del Pla de lluita
integral de plagues en centres educatius

Centres educatius:

2

Segons
programa
de
vigilància de l’ASPCAT
3.4. Elaboració de l’informe sanitari anual que
acrediti les condicions higienicosanitàries de
les cases de colònies, alberg de joventut i
casals d’estiu
3.5. Inspecció prèvia a l’autorització sanitària
d’establiments
de
tatuatge,
pírcing
i
micropigmentació,

Cases de colònies:

1

Anualment,
segons
programa de l’ASPCAT

el

Previ a cada autorització

4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris
4.1.Execució de les activitats de control sanitari
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en els diferents sectors de competència
municipal
- Menjadors socials
- Restauració col·lectiva comercial
- Establiments minoristes d’alimentació
4.2. Incoar i tramitar els expedients sancionadors
derivats dels punts anteriors i proposar les
mesures cautelars que siguin necessàries

30
Establiments
25

minoristes:

Segons
Programa
de
l’ASPCAT, condicionats a
criteris de gestió del risc.
Quan es derivi del punts
anteriors

5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut
5.1.Proporcionar suport tècnic o assessorament,
documentació i eines informatives adreçades
als principals problemes de salut de l’àmbit de
la protecció (alimentació i medi ambient)

Segons
programes
de
vigilància
i
control
sanitari de l’ASPCAT

*************************************************
6.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN
TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT
PRIVADA
Vista la sol·licitud del personal laboral d’aquest Ajuntament, el Sr. Diego
Ramírez Macias, Arquitecte tècnic, en la qual demana que li sigui
concedida la compatibilitat per a la realització de l’activitat en el sector
privat consistent en prestar serveis tècnics a l’Ajuntament de Riba-roja
d’Ebre.
_
Vistos els acords de Junta de Govern de dates 16 de juliol i 17 de setembre
de 2013, en els quals es presta la conformitat a atorgar la compatibilitat
sol·licitada.
_
Vist que el desenvolupament del segon lloc de treball en el sector privat
en cap cas suposarà un perjudici per a la imparcialitat i independència del
treballador i en la correcta execució de les feines que són pròpies del seu
lloc de treball.
Considerant allò disposat als articles 12 i següents de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
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Administracions Públiques.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
_
PRIMER.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la
compatibilitat per tal que el personal laboral d’aquest Ajuntament, el Sr.
Diego Ramírez Macias, arquitecte tècnic, presti serveis tècnics a
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre amb caràcter privat. I això amb efectes
des del dia de la present sessió plenària.
_
SEGON.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter
específic per al treball ressenyat, per la qual cosa un cop cessi l’activitat el
beneficiari haurà de comunicar-ho al Servei de Personal.
_
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat significant els recursos
que procedeixen contra el mateix al efectes que siguin oportuns.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.- ACORD DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE FLIX AL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Atès que d’acord amb l’article 10 del Reglament del Consell Escolar Municipal correspon a
l’Ajuntament la representació al Consell Escolar Municipal a través de tres membres i de
l’alcalde, que exercirà la presidència del Consell.
Atès que d’acord amb els articles 10 i 11 l’elecció dels representants de l’Ajuntament al
Consell Escolar Municipal és competència del Ple.
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- NOMENAR com a representants de l’Ajuntament de Flix al Consell Escolar
Municipal els següents membres de la Corporació:
-Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President, que ostenta la presidència del Consell.
-Sra. Noèlia Colomines Juan.
-Sra. Montserrat Forcades Margalef.
-Sr. Raül Sabaté Cervelló.
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Segon.- COMUNICAR el present acord a les entitats educatives que formen part del Consell
Escolar Municipal als efectes informatius oportuns.
El Sr. Alcalde informa que s’ha considerat adient que hi estiguin representats tots els grups
municipals. D’altra banda, un cop notificats els membres seleccionats pels diferents consells
escolars es procedirà a celebrar la primera sessió del Consell Escolar Municipal.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sense contingut.
9.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
1) Al passat Ple es va aprovar el conveni de col·laboració per garantir el
segon cordó de mesures de seguretat en relació amb les obres dels fangs
que encara no s’ha signat. La previsió és que el Consell d’Administració
d’Acuamed es reuneixi la segona setmana d’octubre i s’espera que a
principis de novembre estigui aprovat. S’ha sol·licitat una reunió amb
Acuamed per tal de precisar la data de la signatura del conveni i conèixer
l’estat de les obres.
2) La setmana passada es va rebre la visita de la comissió de seguiment del
Departament de Territori i Sostenibilitat, que va ser acompanyada per dos
membres del consistori.
3) S’informa dels actes vandàlics produïts durant el mes d’agost. L’Alcalde
vol que es faci constar la brillant feina duta a terme per la Guàrdia
Municipal que ha permès identificar tots els autors dels fets. Ja s’han
mantingut reunions amb els autors dels fets i els pares i s’ha arribat a
acords per a la prestació de serveis comunitaris en benefici del poble. La
intenció de tot plegat es que es conegui la bona feina que fa la Guàrdia
Municipal i que els actes d’aquest tipus no queden impunes.
4) Es comunica que ahir s’ha contactat amb l’empresa que té previst
instal·lar un tanatori a Flix. Encara que el projecte no ha entrat a
l’Ajuntament se segueix el calendari previst i la primera setmana de
desembre s’iniciarien les obres.
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5) En relació amb l’incident amb dos agents de la Guàrdia Civil durant el
darrer campionat de llagut a Flix, tal com va acordar la darrera Comissió
de Coordinació de l’Ajuntament i així s’ha comunicat al sergent de la
Guàrdia Civil competent, es trametrà per escrit la pertinent queixa a la
Subdelegació del Govern. El sergent de la Guàrdia Civil es va disculpar
afirmant que els dos agents van tenir una actuació poc afortunada i que
van actuar pel seu propi compte. Es vol fer constar aquest fet en acta per
tal de que no es torni a repetir una situació semblant a la població de Flix.
10.- PRECS I PREGUNTES
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, 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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