AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 7/2018,
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 31 DE MAIG DE 2018
Expedient núm.:
PLN/2018/7

Òrgan col·legiat:
PLE

Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari:
Càrrec
Alcalde-president:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Dades de la sessió:
Extraordinària i urgent
31 de maig de 2018
Des de les 19:40 fins a les 19:55 hores
Sala de Plens
Marc Mur Bagés
Arturo González Benet

Assistents:
Nom i Cognoms
Marc Mur Bagés
Francesc Barbero Escrivà
Josep Solé Rojals
Delfí Castellví Descarrega
Norma Pujol Farré
Albert Mani Martínez
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Lara Bertran López de los Mozos
Núria Blanch Hernández
Arturo González Benet

Assisteix
SI
SÍ
SÍ
SI
SÍ
SÍ
SI
SI
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, L’Alcalde-President
obre la sessió, excusant l’assistència a la sessió, del regidors, Sr. Francisco Romero.
A continuació es tracta dels assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA
1.- EXPEDIENT NÚMERO: 570/2018. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS D’AQUEST AJUNTAMENT, REFERIT A LA
DATA 1 DE GENER DE 2018.
Votació: Unanimitat
Antecedents:
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1.- Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de
les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.
2.- Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 15 i 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els Bases del règim
Local.
2.- Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.
3. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’Acord:
1r.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2017. El resum que s’aprova és el següent:
Total homes
Total dones
Població al municipi a 1/1/2018

Totals
1.783
1.768
3.551

2n.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a 1 de gener de
2018, que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els
registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada
2.- EXPEDIENT NÚMERO: 273/2018. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ D’US DEL
CENTRE DE REHABILITACIÓ PROPIETAT D’AQUEST AJUNTAMENT A
L’EMPRESA GECOHSA I APROVACIÓ DEL CORRESPONENT CONVENI.
Votació: Unanimitat
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Antecedents:
1.- L'Ajuntament de Flix és propietari d'un edifici situat al carrer Major 75 del nucli de
Flix, anomenat Centre de Rehabilitació a l'edifici de l'antiga Almàssera, on hi ha, entre
altres dependències, una sala de fisioteràpia de 85,80 m2 de superfície útil.
A aquest edifici, segons l'oficina virtual del Cadastre, li correspon la referència
cadastral 4673207BF9647C0001FE, i està inscrit al Registre de la Propietat de
Gandesa amb el número 5735, foli 42, volum 799, llibre 84.
2.- Amb la finalitat de que s’hi puguin dur a terme les activitats pròpies d’un servei de
fisioteràpia a determinats usuaris del municipi i voltants, i d'apropar l'atenció
fisioteràpica als veïns del municipi que són usuaris de l'hospital Comarcal de Móra
d'Ebre, l’Ajuntament de Flix vol fer-ne una cessió d’ús a l’entitat Gestió Comarcal
Hospitalària, SA (GECOHSA).
Fonaments de Dret:
1.- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
2.- El Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d'octubre.
3.- L'article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
4.- Els articles 106.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques.
5.- L'article 92 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1372/1986, de 13 de juny.
6.- Els articles 76, 83, 111 i següents del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar la cessió a precari del local identificat a l’antecedent primer del present
acord, a l’empresa GECOHSA, per tal que aquesta presti el servei de centre de
rehabilitació als pacients de l’àrea d’influència del CAP de Flix.
2n.- Aprovar el Conveni de cessió d'ús que consta com Annex al present acord i
facultar a l'Alcalde-President o regidor en qui aquest delegui per a la signatura del
mateix i de tots els documents necessaris fins a la seva eficàcia.
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3r.- Notificar aquest acord a GECOHSA als efectes oportuns.
CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL A L’EMPRESA
GECOHSA PER TAL QUE EL DESTINI A CENTRE DE REHABILITACIÓ.
A la vila de Flix, a ___________________________________
REUNITS:
D’una part, el Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-president de l’Ajuntament de Flix, de qui ometo el
detall de les seves circumstàncies per actuar en nom i representació del mateix.
D’altra, el Sr. Oscar Ros Garrigós, amb domicili a l’avinguda Dr. Josep Laporte, núm. 2 de Reus
i CP 43204, amb DNI número74083743F de l’empresa GECOHSA, amb CIF A43117233, en
qualitat d’apoderat.
Intervé en la seva qualitat de fedatari públic el Sr. Arturo González Benet, secretari de
l’Ajuntament de Flix.
ACTUEN:
El Sr. Marc Mur Bagés en virtut de les seves competències, reconegudes per la legislació de
règim local, i especialment facultat per aquest acte, per acord de la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Flix, adoptat en sessió celebrada el dia 15 de març de 2018.
El Sr. Oscar Ros Garrigós, en virtut de les competències que li atorga en qualitat d’apoderat en
virtut d’escriptura autoritzada pel Notari de Reus, el Sr. Joaquin Ochoa de Olza Vidal, de data
13 de maig de 2016, amb número 1029 del seu protocol.
El Sr. Arturo González Benet, en virtut de les competències que li atorga l’article 2.h) del RD
1174/87, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per a la formalització
d’aquest Conveni i, als esmentats efectes
MANIFESTEN:
1.- L'Ajuntament de Flix és propietari d'un edifici situat al carrer Major 75 del nucli de Flix, edifici
on s’ubicava l'antiga Almàssera. A aquest edifici, segons l'oficina virtual del Cadastre, li
correspon la referència cadastral 4673207BF9647C0001FE, i està inscrit al Registre de la
Propietat de Gandesa amb el número 5735, foli 42, volum 799, llibre 84.
2.- Dins de l’esmentada edificació, hi ha una sala de 85,80 m2 de superfície útil, que es detalla
en l’annex 1 al present conveni, que d’adequat per a la instal·lació d’un Centre de Rehabilitació.
3.- L’empresa GECOHSA ha vingut prestant, aquesta darrers anys, amb col·laboració de
l’Ajuntament de Flix, un servei de rehabilitació destinat pacients de l’àrea d’influència del CAP
de Flix, que permet que aquests no s’hagin de desplaçar a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre,
per a efectuar les teràpies de rehabilitació, amb els perjudicis de temps i econòmics que això
suposa.
4.- L’Ajuntament de Flix està interessat en cedir el local a que s’ha fet referència en
l’antecedent segon a GECOHSA, per tal que aquest hi instal:li un Centre de Rehabilitació
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adreçat pacients de l’àrea d’influència del CAP de Flix.
Els compareixents, per tal d’aconseguir els objectius proposats, acorden establir aquest
conveni de col·laboració que s’ajustarà a les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- L’Ajuntament de Flix cedeix gratuïtament i a precari el local de 85,80 m2 de
superfície útil, que es detalla en l’annex 1 al present conveni, situat en l’edifici de propietat
municipal situat al carrer Major 75 del nucli de Flix, edifici on s’ubicava l'antiga Almàssera. A
aquest edifici, segons l'oficina virtual del Cadastre, li correspon la referència cadastral
4673207BF9647C0001FE, i està inscrit al Registre de la Propietat de Gandesa amb el número
5735, foli 42, volum 799, llibre 84.
També es cedeixen a GECOHSA els estris i equipaments que es relacionen en l’Annex 2 al
present conveni.
Segona.- GECOHSA es compromet a destinar el local i els estris i equipaments cedits a Centre
de Rehabilitació destinat pacients de l’àrea d’influència del CAP de Flix.
Tercera.-GECOHSA manifesta que coneix i accepta l’estat i la situació física del local cedit, en
pren possessió i es compromet a destinar-lo exclusivament a l’ús autoritzat. També accepta els
estrits i equipaments cedits i es compromet a destinar-los a la finalitat establerta pel present
conveni.
Quarta.- GECOHSA declara expressament que l’Ajuntament de Flix no té cap relació amb
l’activitat que aquella realitzarà al local objecte del present conveni.
GECOHSA exonera expressament a l’Ajuntament de Flix de qualsevol responsabilitat que
pogués derivar-se, relacionada de manera directa o indirecta, amb l’activitat a què es destinarà
el local, per causa de les activitats realitzades o dels elements que en elles s’instal·lin.
L’Ajuntament de Flix no es farà responsable dels furts i/o actes vandàlics que es puguin produir
en el local.
Cinquena.- La durada del present conveni s’estableix en 4 anys, amb la possibilitat de
pròrrogues anuals, fins a un màxim de 4 anys, més. Aquestes pròrrogues hauran de
formalitzar-se per escrit.
Sisena- Mentre estigui vigent el present conveni, les parts es comprometen,
GECOHSA:
a) Instal·lar en el local cedit els elements, estris, equipaments, béns, etc., necessaris
per tal de que en l’esmentat local es pugui prestar el servei de Centre de
Rehabilitació.
b) Assumir des d’ara el deure de vigilància i a establir les mesures d senyalització,
protecció i seguretat més adients per garantir la seguretat de les persones i dels
béns durant l’ocupació del local. També adoptarà les mesures escaients en matèria
d’incendis, de prevenció i protecció de riscos laborals i, en general, per evitar el risc
de qualsevol accident que pogués produir-se i comportes responsabilitat en el local
cedit.
c) Assumir les despeses ocasionades pels desperfectes, ús indegut, contaminació de
qualsevol tipus, que es produeixi en el local i equipaments cedits
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a)
b)
c)

Fer-se càrrec de les despeses de neteja del local.
Fer-se càrrec de les despeses de subministrament del local cedit, (aigua,
electricitat, etc).
Fer-se càrrec de les despeses de seguretat del local.

Setena.- La realització de qualsevol tipus d’obra en el local cedit, requerirà l’autorització prèvia,
expressa i escrita de l’Ajuntament de Flix.
Vuitena.- Seran causes de resolució del conveni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’acord mutu, que s’instrumentalitzarà per escrit.
Que el local cedit no es destini al fi previst, en el termini màxim de 3 mesos des de
la formalització del present conveni, o deixi de destinar-se a la finalitat prevista per
aquest conveni per un termini igual de 3 mesos, excepte per causa de força major.
En general, l’incompliment de les obligacions que ha d’assumir GECOHSA, entre
elles, que aquesta deixi de prestar el servei de rehabilitació.
La revocació efectuada per l’Ajuntament de Flix, en qualsevol moment per
necessitat de recuperar la possessió de la finca, prèvia notificació a GECOHSA,
amb un termini d’antelació de 6 mesos.
Resolució unilateral de qualsevol de les Parts, que s’instrumentarà per escrit amb
un preavís de trenta dies,
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que
en constitueixen l’objecte,
L’incompliment manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules del present
Conveni i denunciant de forma fefaent per escrit amb un preavís de trenta dies,
Per resolució judicial en el que es declari la nul·litat del conveni de col·laboració,

Novena.- Qualsevol quina sigui la causa concreta d’extinció del conveni, no donarà dret a
GECOHSA a reclamar cap indemnització ni compensació econòmica per les obres i millores
que s’hagin efectuat en el local cedit.
GECOHSA s’obliga a que, un cop es produeixi l’extinció del present conveni, desocupar i
retornar el local cedit en el termini màxim d’1 mes.
El local serà retornat a l’Ajuntament lliure d’arrendataris i ocupants, i, en bon estat de neteja i
de conservació.
L’entrega de la possessió s’entendrà realitzada un cop l’Ajuntament de Flix verifiqui, in situ, el
compliment de les esmentades condicions d’entrega i el correcte estat del local i procedeixi a la
seva recepció, mitjançant la formalització d’un acta.
Desena.- En el cas de conflicte entre les parts, aquestes es comprometen a cercar les
sol·lucions oportunes a partir de l’arbitratge de comú acord, i en cas contrari als tribunals que
corresponguin al municipi de Flix.
I, en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, les parts signem aquest Conveni, en
dos exemplars, amb un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament, la qual cosa,
com a secretari, en dono fe.
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3.- EXPEDIENT NÚMERO: 547/2018. APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I EL GRUP DE NATURA
FREIXE QUE TÉ PER OBJECTE LA GESTIÓ DE RESERVA NATURAL DE SEBES I
DEL MEANDRE DE FLIX
Votació: Unanimitat
Antecedents:
1.- La zona humida formada per Sebes i el Meandre de Flix constitueix un dels
ecosistemes fluvials de més gran rellevància de Catalunya, amb una important riquesa
de flora i fauna. Compren més de 250 hectàrees de superfície que pertanyen al Domini
Públic Hidràulic, a l’Ajuntament de Flix i a diferents propietaris privats.
Aquest espai forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural, de la Xarxa Natura 2000 i
va estar declarada Reserva Natural de Fauna Salvatge (en endavant "la Reserva").
2.- L'Ajuntament entén que la Reserva és un gran actiu per al municipi i, per extensió,
per a les Terres de l'Ebre i que ha de participar de forma decisiva en una gestió de
l’espai que permeti la seva protecció, gestió d’hàbitats i espècies i la recerca científica,
la difusió cultural i l'aprofitament de l'espai per l’educació ambiental i el lleure.
3.- El Grup de Natura Freixe (GRUP DE NATURA FREIXE) és una entitat sense ànim
de lucre fundada a Flix l'any 1989 dedicada a la conservació de la natura, a la
divulgació dels valors naturals i a l'educació ambiental. El GRUP DE NATURA
FREIXE ha concentrat la seva acció a nivell local, especialment en la zona humida de
Sebes i el meandre de Flix. Aquesta entitat, en el decurs dels darrers anys, ha liderat
el coneixement científic, la conservació i la difusió pública de l’espai. Reconeixent
aquesta tasca, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya signen un conveni l'any 1993
atorgant al GRUP DE NATURA FREIXE un paper principal en la gestió de l'espai i l'any
2013 la Generalitat ja li atorga el paper d'entitat gestora.
4.- Per dur a terme aquesta gestió el GRUP DE NATURA FREIXE ha comptat amb el
finançament de totes les Administracions Públiques de Catalunya amb competència
territorial a Flix (Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix), que han procedit a realitzar importants
inversions per conservar els seus hàbitats i espècies, millorar la seva biodiversitat,
facilitar el seu gaudi pels visitants i per a l'educació ambiental. A més, propietaris
privats han cedit tres masies amb els seus terrenys. Aquestes masies s'han adequat
com a equipaments per als serveis tècnics, educatius i per a l'ús públic. També han
finançat projectes fundacions privades i públiques.
5.- L'Ajuntament i el GRUP DE NATURA FREIXE convenen que la gestió realitzada
fins l'actualitat ha estat profitosa ja que l'estat dels hàbitats i les espècies ha millorat
significativament i l'espai ha esdevingut un important centre educatiu i turístic i un dels
pols de dinamització social i econòmica.
Fonaments de Dret:
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1.- Articles 47 a 52 de la Llei 40/2015, d’1d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2.- Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Aprovar el de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i el GRUP DE NATURA
FREIXE que té per objecte la gestió de Reserva Natural de Sebes i del Meandre de
Flix, que figura com annex al present acord.
2n.- Facultar el Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de l’esmentat
conveni.
3r.- Traslladar aquest acord al GRUP DE NATURA FREIXE als efectes oportuns.
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FLIX I EL GRUP DE NATURA
FREIXE QUE TÉ PER OBJECTE LA GESTIÓ DE RESERVA NATURAL DE SEBES I DEL
MEANDRE DE FLIX
Flix, a ______________________
REUNITS
D’una part, l’Il.lm. Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President de L’Ajuntament de Flix.
D’altra el Sr. ____________________, major d’edat, veí de Flix, domiciliat al carrer
________________ de Flix i amb DNI núm. ____________.
Assisteix el Sr. Arturo González Benet, secretari de l'Ajuntament de Flix.
ACTUEN
L’Il.lm. Sr. Marc Mur Bagés, en nom i representació de l’Ajuntament de Flix (en endavant
"l'Ajuntament"), en la seva qualitat d'Alcalde-President de la Corporació Municipal. Està
degudament facultat per a aquest acte per acord de Ple de data 31 de maig de 2018,
certificació d’aquest acord s’incorpora com annex 1 al present conveni.
El Sr. ____________________ en nom i representació del GRUP DE NATURA FREIXE,
associació sense ànim de lucre, constituïda per temps indefinit a Flix el dia 28-XII-1989, amb
domicili a carrer Major núm. 56 i amb CIF núm. G-43365113, membre de la xarxa de Custòdia
del territori i inscrita al cens General d’Entitats d’Educació Ambiental de Catalunya amb el
número EA-088.
El Sr. Arturo González Benet, secretari de l'Ajuntament de Flix, en la seva qualitat de fedatari
públic, en virtut de les competències que li confereix l’article 2.i) del Reial Decret 128/2018, de
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
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Les parts es reconeixen la capacitat suficient per obligar-se, i pel present,
MANIFESTEN
I.- La zona humida formada per Sebes i el Meandre de Flix constitueix un dels ecosistemes
fluvials de més gran rellevància de Catalunya, amb una important riquesa de flora i fauna.
Compren més de 250 hectàrees de superfície que pertanyen al Domini Públic Hidràulic, a
l’Ajuntament de Flix i a diferents propietaris privats.
Aquest espai forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural, de la Xarxa Natura 2000 i va estar
declarada Reserva Natural de Fauna Salvatge (en endavant "la Reserva").
II.- L'Ajuntament entén que la Reserva és un gran actiu per al municipi i, per extensió, per a les
Terres de l'Ebre i que ha de participar de forma decisiva en una gestió de l’espai que permeti la
seva protecció, gestió d’hàbitats i espècies i la recerca científica, la difusió cultural i
l'aprofitament de l'espai per l’educació ambiental i el lleure.
III.- El Grup de Natura Freixe (GRUP DE NATURA FREIXE) és una entitat sense ànim de lucre
fundada a Flix l'any 1989 dedicada a la conservació de la natura, a la divulgació dels valors
naturals i a l'educació ambiental. El GRUP DE NATURA FREIXE ha concentrat la seva acció a
nivell local, especialment en la zona humida de Sebes i el meandre de Flix. Aquesta entitat, en
el decurs dels darrers anys, ha liderat el coneixement científic, la conservació i la difusió pública
de l’espai. Reconeixent aquesta tasca, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya signen un
conveni l'any 1993 atorgant al GRUP DE NATURA FREIXE un paper principal en la gestió de
l'espai i l'any 2013 la Generalitat ja li atorga el paper d'entitat gestora.
IV.- Per dur a terme aquesta gestió el GRUP DE NATURA FREIXE ha comptat amb el
finançament de totes les Administracions Públiques de Catalunya amb competència territorial a
Flix (Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i
l’Ajuntament de Flix), que han procedit a realitzar importants inversions per conservar els seus
hàbitats i espècies, millorar la seva biodiversitat, facilitar el seu gaudi pels visitants i per a
l'educació ambiental. A més, propietaris privats han cedit tres masies amb els seus terrenys.
Aquestes masies s'han adequat com a equipaments per als serveis tècnics, educatius i per a
l'ús públic. També han finançat projectes fundacions privades i públiques.
V.- L'Ajuntament i el GRUP DE NATURA FREIXE convenen que la gestió realitzada fins
l'actualitat ha estat profitosa ja que l'estat dels hàbitats i les espècies ha millorat
significativament i l'espai ha esdevingut un important centre educatiu i turístic i un dels pols de
dinamització social i econòmica.
Pels motius anteriorment exposats, l'Ajuntament de Flix i el Grup de Natura Freixe coincideixen
en que cal donar continuïtat a la gestió que s'està duen a terme a la Reserva i reforçar els
llaços existents entre ambdues entitats.
Per aquest motiu, els compareixents atorguen el present conveni que es regirà per les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE.
És objecte d'aquest Conveni regular la col·laboració entre el GRUP DE NATURA FREIXE i
l'Ajuntament per a la realització de les tasques necessàries per a la conservació i millora dels
hàbitats i les espècies, al manteniment dels equipaments i a l'ús públic ordenat inclosos en la
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Reserva.
SEGONA.- CONTINGUT.
L'Ajuntament de Flix encomana al GRUP DE NATURA FREIXE l'ús i gestió del Mas del
Director, del Mas de les Cigonyes i del Mas de Pitoia, i amb aquesta finalitat en cedeix l’ús al
GRUP DE NATURA FREIXE.
La utilització i gestió d'aquestes propietats per part del GRUP DE NATURA FREIXE tindran com
a finalitat:
a)
b)
c)
d)
e)

La conservació dels hàbitats i espècies associats a la reserva;
La recuperació d'ecosistemes degradats;
La reintroducció d'espècies animals i vegetals;
La preservació i valorització d'elements d'interès històric o patrimonials;
L'harmonització entre la preservació ambiental i les activitats humanes tradicionals
pròpies de la zona;
f) I l'ús públic, l'aprofitament turístic ordenat i l'educació ambiental lligada a les
peculiaritats de la zona.
El GRUP DE NATURA FREIXE no adquireix mitjançant aquest document cap dret real sobre
les propietats municipals.
TERCERA.- PROGRAMA ANUAL.
El GRUP DE NATURA FREIXE i l'Ajuntament acordaran un Programa Anual a partir d'una
proposta que el GRUP DE NATURA FREIXE presentarà a l'Ajuntament abans de l'1 de
desembre de cada anualitat. Aquest programa contindrà les actuacions previstes i el
pressupost de despeses i ingressos previst per a l'exercici.
QUARTA.- APORTACIÓ ECONÒMICA.
L'Ajuntament aportarà a GRUP DE NATURA FREIXE la quantitat mínima de 30.000 Euros
anuals, per sufragar les despeses produïdes per les tasques de gestió i desenvolupament de
cada Programa anual. L'Ajuntament farà efectiva la subvenció, mitjançant dos pagament anuals
al GRUP DE NATURA FREIXE, el primer, durant el mes de gener de cada exercici, i el segon,
abans del 31 de juliol.
L'Ajuntament també destinarà a la gestió de la Reserva Natural, aquelles aportacions finalistes
que hagi pogut rebre tant d'entitats públiques com de privades. En aquest sentit, el GRUP DE
NATURA FREIXE i l’Ajuntament de Flix, establiran addendes al present conveni, que recolliran
l’import de les esmentades aportacions, el destí de les mateixes, i la corresponent justificació
específica
CINQUENA.- ENTORN D’APRENENTATGE.
L’Ajuntament de Flix i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van
subscriure el 25 de febrer de 2015, un conveni de col·laboració en relació al funcionament de
l’Entorn d’Aprenentatge de Sebes. Aquest conveni s’ha prorrogat fins a 31 d’agost de 2021,
mitjançant addenda de 8 d’agost de 2017.
Atès que el GRUP DE NATURA FREIXE gestiona la Reserva Natural de Sebes, assumeix les
obligacions de l’Ajuntament de Flix establertes en el conveni de 25 de febrer de 2015 esmentat
anteriorment, i que són les següents:
a) Organitzar activitats educatives de descoberta del patrimoni natural i cultural de la
zona, amb la finalitat de transmetre els coneixements bàsics sobre el valor ecològic del
bosc de ribera i des espais humits, la gestió dels espais naturals, així com altres
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b)

c)
d)
e)

relacionats amb el patrimoni cultural i amb l’impacte humà sobre el medi. Aquestes
activitats es portaran a terme durant els dies lectius del curs escolar, en les mateixes
condicions i règim econòmic que tenen els Camps d’Aprenentatge, (CdA en endavant)
del Departament d’Educació.
Informar als centres escolars de l’acceptació o denegació, argumentada, de la seva
sol·licitud i al Departament d’Ensenyament i a l’Ajuntament de Flix les reserves de
places que té previstes ocupar per al curs escolar corresponent abans de 15 de
setembre del curs. Així mateix, mantenir actualitzades aquestes dades a l’aplicació que
el Departament d’Ensenyament disposa per la gestió d’activitats dels CdA.
Efectuar aquests serveis amb estricte compliment del que estableix la Llei orgànica
15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal i legislació complementària.
Posar a disposició del Departament d’Ensenyament les instal·lacions cedides per
l’Ajuntament de Flix com a espais per al desenvolupament de les activitats didàctiques.
Fer-se càrrec de les despeses de funcionament i material de l’Entorn d’Aprenentatge

Per a finançar les obligacions establertes en la present clàusula, l’Ajuntament de Flix
traspassarà al GRUP DE NATURA FREIXE la quantitat anual màxima de 30.575.- €.
La justificació d’aquesta actuació, atesa la seva durada coincident amb un curs escolar, es
realitzarà abans de l’1 de novembre, i el GRUP DE NATURA FREIXE haurà d’aportar la
següent documentació,
- Memòria de l’activitat.
- Relació detallada de les despeses i ingressos generats per les actuacions portades a
terme,
- Certificació acreditativa de l’aprovació per l’òrgan competent dels documents esmentats
anteriorment.
SISENA.- DESPESES DE FUNCIONAMENT
L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de llum, telèfon i aigua potable. La resta de
despeses previstes per a cada Programa Anual correran íntegrament a càrrec del GRUP DE
NATURA FREIXE. Per a aquesta finalitat, el GRUP DE NATURA FREIXE podrà fer servir fons i
mitjans propis o procedents d'ajudes, subvencions, patrocini, donacions i altres, de qualsevulla
entitats públiques o privades.
SETENA.- COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES.
L'Ajuntament de Flix reconeix a favor del GRUP DE NATURA FREIXE els beneficis que se'n
derivin de la venda, la comercialització de productes i les visites guiades que es realitzin a la
Reserva. En tot cas, els beneficis que se'n obtinguin es destinaran a la gestió de la Reserva.
VUITENA.- COL·LABORACIÓ TÈCNICA MUTUA.
L'Ajuntament podrà prestar, dins de les seves possibilitats, col·laboració tècnica i administrativa
en el desenvolupament de les actuacions previstes en cada Programa anual. Aquesta
col·laboració s'entén com a complementària al que s'estableix a la clàusula quarta, primer
paràgraf.
El GRUP DE NATURA FREIXE podrà prestar serveis d'assessoria tècnica a l'Ajuntament per a
temes mediambientals que no estiguin inclosos en aquest conveni. Aquests serveis seran
puntuals i no generaran cap contraprestació econòmica.
NOVENA.- JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI
El GRUP DE NATURA FREIXE, una vegada conclòs l'any, i en el termini de dos mesos,
presentarà a l'Ajuntament una Memòria anual, on es plasmaran les actuacions dutes a terme
durant el període, en el marc d'aquest conveni, així com la justificació econòmica, consistent en
una relació detallada de les despeses i ingressos generats per les actuacions portades a terme,
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i certificació acreditativa de l’aprovació per l’òrgan competent dels documents esmentats
anteriorment.
DESENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constituirà una Comissió de seguiment paritària entre l’Ajuntament de Flix i el GRUP DE
NATURA FREIXE, que serà presidida pel Regidor de Medi Ambient, i que tindrà com a funció el
seguiment del Programa de Gestió i Ús Públic de la Reserva.
ONZENA.- COL·LABORACIONS D’ALTRES ENTITATS
L'Ajuntament i el GRUP DE NATURA FREIXE promouran la implicació, per al desenvolupament
dels diferents Programes anuals i per al compliment dels objectius previstos en el present
Conveni, d'aquelles associacions, entitats i organismes del municipi o la comarca, que tinguin
entre les seves finalitats les que resulten coincidents amb els objectius especificats a la
Clàusula Segona d’aquest Conveni.
DOTZENA.- OBLIGACIONS DEL GRUP DE NATURA FREIXE
El GRUP DE NATURA FREIXE queda obligat a facilitar a l'Ajuntament de Flix tota la informació
i documentació que li sigui requerida sobre el desenvolupament de les activitats objecte
d'aquest Conveni.
Igualment, es compromet a què, en qualsevol mitjà de difusió del projecte objecte d'aquest
Conveni, es reflecteixi clarament la participació de l'Ajuntament de Flix, .i d’aquelles entitats
públiques, i/o, privades que participin en el finançament de les activitats regulades pel present
conveni.
TRETZENA.- VIGÈNCIA
Aquest Conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura. De conformitat amb
l’establert en l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic,
s’estableix com a durada del present conveni el termini de 4 anys. Aquest termini podrà
prorrogar-se, per períodes anuals, (fins a un màxim de 4 anys de pròrroga), si no el denuncia
alguna de les parts signats. Aquesta denúncia haurà de comunicar-se a l'altra part de manera
fefaent, amb una antelació mínima de tres mesos a la data d'inici de la pròrroga.
Pel que fa a la clàusula cinquena del conveni, (Entorn d’aprenentatge), la seva vigència ve
condicionada a l’existència d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Flix, previst inicialment fins a 31 d’agost de 2021.
CATORZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Pel que fa a la resolució del conveni serà d’aplicació l’establert en l’article 51 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic. Els efectes de la resolució seran el establerts
en l’article 52 de l’esmentada Llei.
QUINZENA.- NATURALESA DEL CONVENI.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts a la jurisdicció contenciós
administrativa per a qualsevol qüestió que pugui sorgir en la seva aplicació i compliment.
I en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, signen el present conveni de
col·laboració, en data i lloc assenyalats a l'encapçalament, en duplicat exemplar i a un sòl
efecte, davant meu, el secretari de l'Ajuntament de Flix, que en dono fe.

4.- INFORMES DIVERSOS
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El Regidor d’Obres, Sr. Josep Solé informa de les obres que s’estan portat a terme o
que s’iniciaran properament, concretament informa de les obres de:
a) Arranjament últim tram del carrer Major
b) Enderroc de l’antiga caserna de la Guardia Civil.
c) Obres incloses a la Llei de Barris.
L’Alcalde-president informa que s’han reiniciat els treballs de descontaminació de
l’embassament per part de la nova adjudicatària dels treballs, TRAGSA.
5.- PRECS I PREGUNTES.
Per part dels assistents no se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.d) del 2.d) del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal. Document signat electrònicament.
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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.d) del Reial Decret
128/2016, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari
municipal. DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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