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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 6/2007
CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Lloc de celebració:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
6/2007
16 de juny de 2007.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix
12:00 hores
12:40 hores

Hi assisteixen:
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol, Regidor electe de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ramon Sabaté Arqué, Regidor electe de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Ferran Albiac Viñolas, Regidor electe de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Rita Maria Costa Puey, Regidora electe de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Josep Mauri Hierro, Regidor electe de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Pere Muñoz Hernández, Regidor electe de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Carolina Rofes Casas, Regidora electe de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Jaume Josep Masip Llop, Regidor electe de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Neus Guiu Cervelló, Regidora electe de l’Ajuntament de Flix.
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez, Regidor electe de l’Ajuntament de Flix.
Sra. Montserrat Canals i Aliaga, Regidora electe de l’Ajuntament de Flix.
Secretari General:
Sr. Arturo González Benet, Secretari General de l’Ajuntament en acumulació.
Interventora de Fons:
Sra. Dolors Corbella i Aguilar, Interventora de Fons accidental
Ordre del dia previst:
1.
Constitució de l’Ajuntament de Flix sorgit de les eleccions locals celebrades el passat
dia 27 de maig de 2007.
2.
Elecció de l’Alcalde.
*****************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,
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1.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX SORGIT DE LS ELECCIONS LOCALS
CELEBRADES EL DIA 27 DE MAIG DE 2007.
El Secretari de la Corporació, Sr. Arturo González comença l’acte dient: “Bon dia. En
compliment de l’establert en la legislació de règim local i en la legislació de règim electoral general,
iniciem l’acte de constitució del nou Ajuntament de Flix sorgit de les eleccions locals celebrades el
dia 27 de maig de 2007, amb la lectura de l’Ordre del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat, núm.: GAP/187/2007, de 31 de maig, per la qual es fixa el dia i l’hora de
la sessió de constitució de les corporacions municipals de Catalunya, que va ser publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.: 4901, d’11 de juny de 2007, i que diu:
D’acord amb el que disposen l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, i l’article 146.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i als efectes de facilitar el règim de constitució de les
corporacions municipals de Catalunya amb els regidors electes en les eleccions convocades pel
Reial decret 444/2007, de 2 d’abril,
Ordeno:
Article únic
En aquells municipis on no existeixi cap norma municipal específica o que no hagin fet
convocatòria expressa de la sessió, les corporacions municipals es constituiran, en sessió pública,
sense necessitat de convocatòria prèvia, el dia 16 de juny, a les 12 hores, al saló de sessions de la
casa consistorial respectiva, llevat d’aquells supòsits en què s’hagi presentat recurs contenciós
electoral contra la proclamació dels regidors electes. En aquest cas, la constitució de les respectives
corporacions municipals tindrà lloc el dia 6 de juliol, a les 12 hores.
Els regidors electes lliuraran les respectives credencials al secretari de la corporació i, seguidament,
es constituirà la mesa d’edat prevista a l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general. La resta de tràmits es durà a terme de conformitat amb el que preveu la
legislació vigent en matèria electoral.
Barcelona, 31 de maig de 2007. Joan Puigcercós i Boixassa, Conseller de Governació, i
Administracions Públiques.
Tots els Regidors i Regidores electes han presentat la declaració d’interessos i activitats. La
Interventora de Fons té a la seva disposició l’arqueig justificatiu de les existències en metàl·lic o
valors, l’estat d’execució del Pressupost General de la Corporació a dia d’avui, i, la documentació
relativa a l’inventari del Patrimoni de la Corporació i dels seus organismes autònoms.
Prego als Regidors i Regidores electes que em lliurin les credencials acreditatives de la
seva condició, i que una vegada lliurada ocupin el seu lloc en la Mesa.”
A continuació, tots els Regidors i Regidores electes lliuren al Secretari General les
respectives credencials expedides per la Junta Electoral de Zona de Reus
A continuació el Secretari diu: “De conformitat, amb les dades de que disposa aquesta
Secretaria, la Mesa d’Edat queda constituïda pel Sr. Joan Josep Mauri i Hierro, com a Regidor de
més edat i pel Sr. Ferran Albiac i Viñolas, com a Regidor de menys edat. Prego als esmentats
Regidors que s’incorporin a la presidència d’aquesta sessió.”
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,
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S’incorporen a la Mesa d’Edat i a la presidència de la sessió el Sr. Joan Josep Mauri i el Sr.
Ferran Albiac.
El Sr. Joan Josep Mauri diu: “Prego al Sr. Secretari dongui lectura a les disposicions legals
que regulen l’acte de constitució de la Corporació i a l’acta de la Junta Electoral de Zona de Reus
d’escrutini i proclamació realitzades a la ciutat de Reus el dia 4 de juny de 2007.”
El Secretari diu: “L’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General estableix:
“Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública el dia que fa 20 després de la
celebració de les eleccions... . Per aquest motiu, es constitueix una Mesa d’Edat formada pels
electes més gran i més jove que hi siguin presents a l’acte de constitució i actua de Secretari el de la
Corporació.
La Mesa comprova les credencials presentades, o les acreditacions de la personalitat dels electes,
basant-se en les certificacions que a l’Ajuntament hagi tramés la Junta Electoral de Zona. Acabada
aquesta operació, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels
consellers electes. Si no fos així, es celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda la
Corporació qualsevol que fos el nombre de consellers presents.
A continuació el Secretari procedeix a donar la lectura a l’acta de la Junta Electoral de Zona
de Reus, que diu:
“Acta d’escrutini
A la ciutat de Reus, essent les 11,35 hores del dia 4 de juny de 2007, es reuneix la Junta
Electoral per procedir a la proclamació oficial dels candidats electes a Regidors en les Eleccions
Locals celebrades en el municipi de Flix:
Nre. d’electors censats: 3335
Nre. de votants: 2332
Nre. de vots a favor de candidatures: 2243
Nre. de vots en blanc: 64
Nre. de vots nuls: 25
Nombre de vots obtinguts per cada candidatura
PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA - PROGRES MUNICIPAL: 964
ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: 848
CONVERGENCIA I UNIO: 270
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA ENTESA MUNICIPAL DE PROGRÉS: 83
PARTIT POPULAR: 78
D’acord amb els resultats esmentats, es proclama electes als següents candidats:
Oscar Josep Bosch Pujol
Ramon Sabaté Arqué
Ferran Albiac Viñolas
Rita Maria Costa Puey
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,
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Joan Josep Mauri Hierro
Pere Muñoz Hernández
Carolina Rofes Casas
Jaume Josep Masip Llop
Neus Guiu Cervelló
Joan Manuel Treig Sánchez
Montserrat Canals i Aliaga.
Reclamacions i protestes presentades pels Representats i Apoderats davant la Junta
Electoral i resolucions adoptades: Cap
Recursos presentats, en el seu cas, davant la Junta Electoral i les seves corresponents
resolucions: Cap.
Finalitzat l’acte de proclamació d’electes a les 11,35 hores del dia assenyalat en
l’encapçalament, s’extèn la present acta per triplicat exemplar, signada pel President i pel Secretari
de la Junta Electoral.”
Examinades per la Mesa d’Edat les credencials presentades i comprovada la personalitat
dels assistents, el Sr. Joan Josep Mauri diu: “Donat que assisteixen a la sessió els 11 Regidors
electes que representen la totalitat del nombre legal de membres de la Corporació, jo, Joan Josep
Mauri Hierro, com a President de la Mesa, declaro que existeix el quòrum d’assistència necessari
per a la celebració de la sessió i prego que els seus membres prestin el jurament o promesa dels
seus càrrecs. Prego al Secretari que vagi cridant un per un els Regidors i Regidores Electes, per
ordre alfabètic, per tal que formulin davant la Constitució i el poble de Flix, l’acte de jurament o
promesa”.
El Secretari procedeix a cridar un per un, i per ordre alfabètic els Regidors i Regidores
electes, excepció del Vocal i del President de la Mesa, que ho fan en últim lloc, per tal que prestin el
jurament o promesa.
Els Regidors, Sr. Oscar Josep Bosch Pujol, Sr. Ramon Sabaté Arqué, Sr. Ferran Albiac
Viñolas, Sra. Rita Maria Costa Puey, Sr. Joan Josep Mauri Hierro, Sr. Pere Muñoz Hernández, Sr.
Joan Manuel Treig Sánchez i Sra. Montserrat Canals i Aliaga efectuen la formula de promesa o
jurament del càrrec, amb el següent text: “Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l’Ajuntament de Flix amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat”.
Els Regidors, Sra. Carolina Rofes Casas, Sr. Jaume Josep Masip Llop i Sra. Neus Guiu
Cervelló efectuen la formula de promesa o jurament del càrrec, amb el següent text: “Per imperatiu
legal, prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Flix amb
lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a
normes fonamentals de l’Estat”.
Finalitzat l’acte de promesa per part de tots els Regidors i Regidores, el Sr. Joan Josep
Mauri diu: “Tots els Regidors presents electes han jurat o promès el seu càrrec i, per tant, queda
constituïda la Corporació”.
2.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,
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El Sr. Joan Josep Mauri diu: “Prego al Sr. Secretari doneu lectura als preceptes que regulen
l’elecció d’Alcalde”.
El Secretari pren la paraula i procedeix a llegir l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, que diu: “A la mateixa sessió de constitució de la Corporació
es procedeix a l’elecció d’Alcalde, d’acord amb aquest procediment:
a) poden ser candidats tots els regidors que són Cap de Llista.
b) si algú obté la majoria absoluta dels vots dels regidors serà proclamat Alcalde electe.
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria serà proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la
llista més votada. En cas d’empat es resoldrà per sorteig...”
Finalitzada la lectura de l’article, el Sr. Joan Josep Mauri pregunta al Sr. Oscar Bosch i Pujol
si presenta la seva candidatura a l’Alcaldia. El Sr. Oscar Bosch respon: “NO”.
A continuació el Sr. Joan Josep Mauri pregunta el Sr. Pere Muñoz i Hernández si presenta
la seva candidatura a l’Alcaldia. El Sr. Pere Muñoz respon: “SI”.
Seguidament, el Sr. Joan Josep Mauri pregunta a la Sra. Montserrat Canals i Aliaga si
presenta la seva candidatura a l’Alcaldia. La Sra. Montserrat Canals respon: “NO”.
El Sr. Joan Josep Mauri diu: “Per tant els Regidors caps de llista que han presentat la seva
candidatura a l’Alcaldia son el següents: Sr. Pere Muñoz i Hernández. A continuació prego al Sr.
Secretari, que cridi per ordre alfabètic als Regidors i Regidores, per tal que dipositin el seu vot a
l’urna.”
El Secretari va cridant un per un, i per ordre alfabètic els Regidors i Regidores electes,
excepció del Vocal i del President de la Mesa, que ho fan en últim lloc, per tal que dipositin el seu
vot en la urna preparada a l’efecte.
Finalitzada la votació, es procedeix a l’escrutini del mateix. A l’efecte, el Sr. Ferran Albiac va
traient de l’urna, les paperetes una a una, i les passa al Sr. Joan Josep Mauri que llegeix el nom que
figura en cadascuna d’elles, i les passa al Secretari que en dona fe.
Finalitzat l’escrutini, el Sr. Joan Josep Mauri diu: “Acabada la votació i efectuat l’escrutini, el
resultat dóna el següent resultat: Sr. Pere Muñoz i Hernández, Cap de la llista presentada per ERC,
11 vots, vots en blanc: cap i vots nuls: cap. Atès que el senyor Pere Muñoz Hernández ha obtingut
11 vots que suposen la majoria absoluta queda proclamat Alcalde, de conformitat amb l’establert en
l’article 196 b) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Senyor
PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ, accepteu el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix per al que heu
estat elegit?
El Sr. Pere Muñoz respon: “SI”.
El Sr. Joan Josep Mauri diu: “Per tal d’adquirir la plena condició d’Alcalde, heu de procedir a
efectuar l’acte de promesa o jurament del càrrec, per la qual cosa us prego formuleu davant la
Constitució i el Poble de Flix el jurament o promesa del càrrec”.
El Sr. Pere Muñoz procedeix a efectuar la formula de promesa del càrrec amb la lectura del
següent text: “Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix
amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com
a normes fonamentals de l’Estat”.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,
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Finalitzat l’acte de promesa del càrrec, el Sr. Joan Josep Mauri fa lliurament al Sr. Pere
Muñoz dels símbols de l’Alcaldia de Flix, (insígnia i bastó).
Els Sr. Joan Josep Mauri i el Sr. Ferran Albiac abandonen la presidència de la sessió, i es
reincorporen al seu lloc en el Saló de Plens. Ocupa la presidència l’Il·lm. Sr. Pere Muñoz i
Hernández, Alcalde-President.
El Sr. Pere Muñoz cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Canals, portaveu del grup de CiU
que diu:
“El Grup de CiU ha volgut participar en aquest govern d’Entesa, perquè creiem que el millor
per a Flix és poder obtenir un treball conjunt de totes les forces polítiques representades a
l’Ajuntament, per tal d’obtenir els màxims resultats possibles.
En aquests moments volem reafirmar-nos en la voluntat, que el nostre grup sempre ha
tingut, de treballar i vetllar al màxim pel nostre poble.
Aquest desig és el que volem transmetre a tota la població i especialment a tot els veïns i
veïnes que les passades eleccions del 27 de maig ens van donar la seva confiança.
Per tant, que aquesta nova etapa que avui iniciem sigui una projecció de la nostra població
cap al futur”
El Sr. Pere Muñoz cedeix la paraula a la Sra. Carolina Rofes, portaveu del grup d’ERC que
diu:
“El grup d’ERC donem el vot de l’alcaldia al nostre company i cap de llista Pere Muñoz i
Hernández.
Ho fem amb l’orgull i satisfacció de saber que el donem a una persona que ha demostrat
abastament, amb les seves qualitats humanes i polítiques, que es mereixedor del càrrec.
Creiem que és una bona decisió donar continuïtat a la seva tasca per poder dur a bon terme
els projectes encetats en l’anterior legislatura i posar en marxa els objectius fixats en el nou pacte de
govern
Un cop més la seva capacitat de diàleg i la voluntat d’arribar a acords ha fet possible una
entesa amb tots els grups amb l’objectiu de treballar tots junts per Flix.”
El Sr. Pere Muñoz cedeix la paraula a la Sr. Oscar Bosch, portaveu del grup de PSC que
diu:
“Avui es constitueixen arreu els vuitens ajuntaments des de l’inici de la democràcia. És un
acte solemne en què l’opinió dels ciutadans a les urnes es tradueix en una estructura de gestió, en
una distribució de poders determinada dins del govern del municipi. Les converses, les negociacions
entre bastidors d’aquests dies previs a la constitució dels ajuntaments donen de vegades alguns
resultats i pactes un pèl estrambòtics, com a mínim per l’observador allunyat de la realitat de cada
municipi, i que han posat d’actualitat el debat sobre la conveniència de reformar la llei electoral, de
recuperar la participació d’un electorat desencisat o desil·lusionat amb altres sistemes o
mecanismes, com per exemple les llistes obertes.
En el nostre cas, en el cas de Flix, constituïm avui un govern d’entesa de les tres forces
polítiques representades a l’Ajuntament que es traduirà a més en un canvi d’alcaldia d’aquí dos
anys, aquesta darrera circumstància serà habitual a molts pobles durant aquest mandat, no ho és
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,
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tant però que el govern sigui unitari, aquest fet no deixa de fer-nos una mica atípics en el context de
moltes batalles enceses a altres pobles. En tot cas, és una singularitat que personalment em satisfà.
Penso que hem fet el que tocava atenent, d’una banda, al missatge de diàleg i capacitat
d’entendre´ns que hem anat transmetent, uns i altres, i de l’altra a les expectatives de futur del
nostre poble pels propers quatre anys, expectatives en gran part esperançadores per la concreció
de diferents projectes que tots coneixeu, però no exemptes de greus preocupacions i incerteses en
el futur del poble. Aquestes expectatives exigeixen un govern fort per presentar-se davant de les
administracions o de les empreses, i capaç d’aprofitar, perquè no dir-ho també, la bona sintonia amb
el govern de Catalunya.
Penso també que hem estat respectuosos amb la opinió d’un electorat que ha igualat la
representació de les forces majoritàries dins l’Ajuntament, i en definitiva penso que hem fet el que
creiem que era millor per al nostre poble. Ara ens toca fer efectiu el compromís adquirit amb tots els
ciutadans i ciutadanes de Flix. Malauradament no podem garantir grans resultats a l’hora de fer
balanç d’aquí a quatre anys, però sí que podem garantir que hi posarem il·lusió, treball i capacitat de
diàleg, i que la nostra prioritat serà sens dubte la diversificació econòmica.
Abans d’acabar m’agradaria acomiadar-me dels companys que deixen el consistori tot fent
constar com a portaveu del nostre grup i com a veí el nostre agraïment a la tasca feta per Ramon,
Candi, Francesc i Josep Antoni i a la vegada donar la benvinguda als regidors i regidora que els
substitueixen, benvinguts doncs Joan Josep Mauri, Joan Treig, Montse Canals, Ramon Sabaté.
Finalment felicitar el batlle de Flix, Sr. Pere Muñoz Hernández, al costat d’un gran alcalde
esperem poder fer una gran tasca que respongui a la confiança que hem rebut de la ciutadania.
Moltes gràcies!!
Finalitzades les intervencions dels portaveus, el Sr. Pere Muñoz pren la paraula i diu:
“Amigues, amics
Avui és un dia especial , avui comença una nova etapa de la història del nostre poble, en el
sentit que s’inicia un nou període de govern democràtic. Un govern compost per 11 persones
elegides democràticament el passat 27 de maig. Un govern que s’ha configurat després d’interpretar
els resultats electorals, d’interpretar el missatge i el sentir que els veïns i veïnes de Flix han
expressat a les urnes.
Avui és tanca un període de govern i se comença un de nou. Es tanca un govern que vàrem
engegar fa quatre anys, on el seny tan característic dels catalans s’ha imposat a la rauxa. Això ha
estat possible pel tarannà i el ser de les persones amb qui hem estat treballant dia a dia. És en
aquest sentit que voldria retre el mes reconeixement a totes persones que hem configurat el
consistori durant els quatre , i gratitud per la feina feta i el l’amistat assolida, especialment als
amics Francesc Barbero, Candi Llop, Ramon Visa i Josep Antoni Guiu, que heu optat per no
repetir:
Amb vosaltres hem fet molt i bona feina durant aquesta quatre, i a més heu deixat projectes i
feina per fer. El nou mercat, la urbanització dels carrers del centre neuràlgic, el casal de joves, el
centre d’empreses, el nou dipòsit d’aigua dels comellarets, el primer conveni laboral del treballadors
de l’Ajuntament, el nou estatge de la Guardia municipal, l’autobús, la renovada barca de pas, i
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,
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d’altres petits i grans projectes que hem compartit junts, és just que a partir d’avui formin part de la
història viscuda tots junts els darrers quatre anys.
Avui, després de tres setmanes de contactes i de reunions entre els tres grups polítics que
hem accedit al consistori, hem constituït un nou govern per al nostre poble. Aquest cop sota la
denominació de govern d’ENTESA. Amb el sentit més coherent del concepte entesa, això vol dir
que els tres grups polítics tenim l’obligació d’entendre-mos si volem que el nostre poble visquí el
present i asseguri un futur de prosperitat.
Expressions de gratitud, per endavant, a tots els companys i companyes que configurarem a
partir d’avui el consistori, per dignificar el concepte que haurà de marcar la present legislatura, em
refereixo al concepte ENTESA.
Tot entenent que per la seva mateixa forma, hem d’aprofundir en el concepte del diàleg,
establert com una comunicació interpersonal, i un reconeixement de l’altre, tot i les diferències dels
dialogants, per un fons comú de coincidència i per una actitud de comprensió, l’entesa, el fet
d’entendre’s és possible.
Entesa que hem encetat aquest darrers dies per configurar un equip de govern municipal
per a Flix sòlid.
Un govern que comença amb tot un seguit de projectes engegats que ens permetran
visualitzar els gran reptes de futur del nostre poble a optimisme. Els pisos de protecció oficial
construint-se, la segona fase de la urbanització de la Ventonella a les acaballes, la Residència i
Centre de Dia de la gent gran on ja s’ha fet l’acta de replanteig per la constructora, el Centre
d’empreses i Centre tecnològic a punt d’obrir les portes, l’inici imminent de les obres del rec dels
Vingalis, la imminent finalització de les obres del centre i del mercat municipal i altres, són ja de per
sí motius per afrontar aquesta legislatura amb optimisme. Un optimisme, però, que no s’ha de
confondre alhora amb el respecte i atenció per part de tots davant els grans projectes i reptes que
viurem els propers anys, projectes i reptes que ens han donat les raons per configurar precisament
el nou govern d’Entesa de l’Ajuntament,
Un govern que es fonamenta en un pacte que vàrem fer públic ahir mateix, amb 10 punts
bàsics d’acord:
1. Aprofundir en la promoció econòmica local engegada en la darrera legislatura, amb el
Centre d’Empreses com a eix vertebrador de la diversificació i dinamització econòmica.
Necessària diversificació de l’economia del nostre poble, que passa per recordar: I ho diré
per sectors econòmics:
1.
El sector primari tindrà el suport dels diferents recs engegats, el dels Vingalis, el VallsMonredons i el previst per la Vall de Sant Joan, al que s’hi afegirà el revulsiu de la
nova Cooperativa a qui fins ara l’Ajuntament ha finançat el projecte i estudis previs.
Empreses com Olis-Flix i Olis Verges o la finca de la Devesa a nivell de l’oli seran un
bon complement a aquest sector.
2.
El sector secundari on Flix sempre ha destacat, el polígon públic de l’Aubal,
recentment adquirit pe l’Incasol, el polígon de la Devesa amb totes les seues bones
expectatives, afegit al Centre d’Empreses i el Centre Tecnològic seran el complement
idoni a la Fàbrica, empresa amb qui hem tingut i esperem tenir el màxim de
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
Flix, 28 de juny de 2007.
El Secretari General,

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

9

AJUNTAMENT DE FLIX

complicitat, amb el convenciment que la seua activitat industrial es veurà activada en
un futur proper al nostre poble.
3.
El sector serveis a través de la posada en funcionament del centre d’empreses serà
força important, al que s’hi afegirà el servei de notaria, l’ampliació del centre de
rehabilitació o l’impacte comercial que tindrà el Nou Mercat municipal o la millora
evident del centre neuràlgic del nostre poble.
2. Treballar conjuntament amb les administracions superiors per facilitar i impulsar els grans
projectes de futur que el poble de Flix requereix:
La Neteja dels residus de l’embassament, a començar a finals d’anys i que durarà quatre
anys, amb tots els interrogant encara oberts
La Recuperació mediambiental del meandre, amb la consolidació i construcció de les
façanes fluvials
El Polígon industrial dels Aubals, amb la instal·lació de noves empreses, així com els
actuals actius industrials, diguis Ercros, Kemira, Inquide, Recuprod..
3. Promoure la participació de la ciutadania en la gestió del municipi, cercant la complicitat i
la col·laboració de les institucions, les associacions i els empresaris locals.
Aquests tres primers punts justifiquen per la seva transcendència totalment l’acord de les
tres forces polítiques.
4. Defensar i promoure els actius mediambientals, culturals i històrics del municipi, en
especial tot el que afecta al riu i el nostre patrimoni.
5. Fomentar l’estalvi d’aigua i energia, d’acord amb el Pla Director de l’Aigua que s’està
redactant, continuant amb la millora de l’enllumenat d’acord amb les mesures de
contaminació lumínica i eficiència energètica.
6. Prioritzar l’esport de base, la col·laboració amb les entitats esportives i la millora dels
equipaments esportius del municipi, amb la creació d’un organisme municipal de gestió de
l’esport.
7. Millorar la neteja viària promovent alhora una campanya de conscienciació ciutadana de
civisme.
8. Prioritzar les polítiques d’atenció a les persones, tenint especial cura dels col·lectius de
les més desateses i amb major risc d’exclusió social.
9. Impulsar mesures socials i urbanístiques per a continuar la rehabilitació del nostre nucli
històric.
10. Enfortir la col·laboració amb els municipis veïns, impulsant l’Agrupació de Municipis de
la Ribera Nord, tot implicant el Consell Comarcal de la Ribera en aquesta tasca.
Si féssim un símil esportiu, l’Ajuntament amb els resultats de les eleccions municipals del
passat 27 de maig, s’ha configurat amb un equip amb onze jugadors, de característiques diferents,
de sensibilitats diferents, de tres partits polítics diferents, amb un equilibri de jugadors de dos
d’aquests partits polítics, amb set jugadors-regidors que es mantenen de la passada temporada,
amb quatre noves cares, que esperem s’integrin, i que estic segur aportaran coses noves a l’estil de
joc de l’equip. Amb l’acord de compartir la responsabilitat de capità de l’equip, és a dir, l’alcaldia, en
dos períodes de dos anys. I a partir d’avui hem de començar a jugar una temporada que durarà
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 28/06/07.
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quatre anys, si els onze estem disposats a jugar podrem jugar en un camp gran, i tindrem, estic
segur bons resultats.
Com diu el poeta:
Visc en un poble petit,
en un país petit
i, tanmateix, vull que quedi ben clar
que això que escric ho escric per a tothom.
Amigues i amics: Tenim per davant el repte de dirigir políticament el nostre poble durant el
propers anys. Un repte engrescador. La il·lusió i l’estima que tenim pel nostre poble i per la seva
gent, el suport que ens ha manifestat el nostre poble ens ho demana, a partir d’ara mateix, treball,
treball i més treball, pel futur del nostre poble, pel futur del nostre país: VISCA FLIX. - VISCA
CATALUNYA.
*****************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent
l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari municipal, en dono fe, en
compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari general,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet
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