1

AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 01/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2009
Identificació de la sessió:

Hi assisteixen:

Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Forma de convocatòria:
Data de celebració:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:

Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:
Ordre del dia:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
01/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 011/2009
27 DE GENER DE 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
19:40 hores
19:55 hores

Il·lm. Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Oscar Josep Bosch Pujol
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sra. Rita Maria Costa Puey
Sr. Joan Josep Mauri Hierro
Sr. Jaume Josep Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Arturo González i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol,

1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Despatx oficial.
Designació nou equip directiu de La Veu de Flix.
Conveni de col·laboració entre el poble de Flix i la ciutat de Barcelona per
a la millora del coneixement i la preservació dels refugis antiaeris
d’ambdues poblacions.
5. Assumptes sobrevinguts.
6. Informes diversos.
7. Torn obert de paraules.

Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en primera
convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
***************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

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

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-

Acta núm.: 13/2008, corresponent a la sessió ordinària de 19 de desembre.

No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots a favor, 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. DECRETS D’ALCALDIA
Es sotmeten a ratificació els següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
2009/1
2009/2
2009/3
2009/4
2009/5
2009/6
2009/7
2009/8
2009/9
2009/10
2009/11
2009/12

Data
07/01/2008
08/01/2009
09/01/2009
09/01/2009
09/01/2009
09/01/2009
09/01/2009
15/01/2009
16/01/2009
21/01/2009
23/01/2009
26/01/2009

Referència
Retirada vehicle abandonats SUZUKI SAMURAI negre i PEUGEOT 405 marró
Ordre d’execució C/ Castell 34
Convocatòria Junta de Govern 1/09
Decret concessió pròrroga J. Ruiz Sánchez
Decret concessió còpia exp. Intermarché
Sol·licitud ajuts cursos català adults i bàsic
Ratificació ordre suspensió Fernando Fernández Losquiños
Baixes padró municipal
Decret concessió llicència d'activitat de bar
Convocatòria Junta de Govern
Convocatòria Ple 27-01-09
Concessió autorització instal·lació atracció fira infantil.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació la ratificació dels anteriors Decrets d’Alcaldia, es ratifiquen per
UNANIMITAT dels vots del nombre legal de membres del Ple de l’Ajuntament, 11 vots a favor.
***************************************
3.- NOMENAMENT DE L’EQUIP DE REDACCIÓ DE LA REVISTA LA VEU DE FLIX
Atesa la necessitat de procedir al nomenament de l’equip de redacció de la revista local LA VEU
DE FLIX, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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PRIMER.- NOMENAR els següents senyors com a membres de l’equip de La Veu de Flix:
Directora:
Correctora:
Equip de redacció:

Lurdes Català i Masip
Norma Català Ribera
Abigail Bertran López de los Mozos
Joan Fontanilles March
Jordi González Garcia
Andreu Prunera Garcia
Norma Pujol Farré
Tere Torres Abelló

SEGON.- NOTIFICAR als interessats aquest acord als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple de l’Ajuntament, 11 vots a favor.
***************************************
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL POBLE DE FLIX I LA CIUTAT DE
BARCELONA PER A LA MILLORA DEL CONEIXEMENT I LA PRESERVACIÓ DELS REFUGIS
ANTIAERIS D’AMBDUES POBLACIONS.
Antecedents:
1.- Que al Districte de Sants Montjuïc de la Ciutat de Barcelona es troba el Refugi 307, a la
cruïlla del carrer Nou de la Rambla amb Passeig de Montjuïc, al barri del Poble-sec, construït
amb com a resguard de la població pels bombardeigs de l’aviació que atacava
indiscriminadament a la ciutadania de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola.
Aquest Refugi es gestiona pel Museu d’Història de Barcelona, en endavant MUHBA, centre
adscrit a l’Institut de Cultura de Barcelona, des del’any 2007, en què va obrir les portes al públic
com a testimoni permanent dels bombardeigs que va patir la ciutat de Barcelona durant la
Guerra Civil.
2.- Que al poble de Flix, al carrer Sant Josep, es troba un refugi antiaeri que va ser construït per
l’Ajuntament amb l’objectiu de que la població civil es pogués resguardar dels bombardeigs de
l’aviació durant la Guerra Civil.
L’any 2007 l’Ajuntament de Flix va restaurar aquest refugi antiaeri perquè es pogués visitar,
com a testimoni permanent dels bombardeigs que va patir la població de Flix durant la Guerra
Civil, i així mateix va conservar les curiositats que es troben dins del refugi, com ara el dibuix de
dos milicians fent guàrdia i els claus del cablejat elèctric que il·luminava el túnel.
3.- Que ambdues poblacions tenen en comú el compromís en la promoció de la cultura i
l’interès de conservar aquests refugis per a la seva visita i com a testimoni per les generacions
futures dels bombardeigs que va patir la població durant la Guerra Civil Espanyola.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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En conseqüència, i per de consolidar l’amistat i la cooperació entre els seus habitants, i
contribuir a la difusió de la història i la preservació del patrimoni comú, es proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el poble de Flix i la ciutat de Barcelona
per a la millora del coneixement i la preservació dels refugis antiaeris d’ambdues poblacions,
que figura com annex al present acord.
SEGON.- FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, per a la signatura de l’esmentat
conveni.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona als efectes oportuns.
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL POBLE DE FLIX I LA CIUTAT DE BARCELONA PER A LA
MILLORA DEL CONEIXEMENT I LA PRESERVACIÓ DELS REFUGIS ANTIAERIS D’AMBDUES
POBLACIONS.
D’una part, l’Il·lm. Sr. Carles Marti i Jufresa, Primer Tinent d’Alcalde i President de l’Institut de
Cultura de Barcelona,----------------------------------. I la Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez,
Regidora del Districte de Sants Montjuïc,----------------------------------D’altra part, l’Il·lm. .......................Alcalde de l’Ajuntament de Flix ---------------------------------------Ambdues parts es reconeixen capacitat suficient per aquest acte i
MANIFESTEN
I.- Que al Districte de Sants Montjuïc de la Ciutat de Barcelona es troba el Refugi 307, a la
cruïlla del carrer Nou de la Rambla amb Passeig de Montjuïc, al barri del Poble-sec, construït
amb com a resguard de la població pels bombardeigs de l’aviació que atacava
indiscriminadament a la ciutadania de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola.
Aquest Refugi es gestiona pel Museu d’Història de Barcelona, en endavant MUHBA, centre
adscrit a l’Institut de Cultura de Barcelona, des del’any 2007, en què va obrir les portes al públic
com a testimoni permanent dels bombardeigs que va patir la ciutat de Barcelona durant la
Guerra Civil.
II.- Que al poble de Flix, al carrer Sant Josep, es troba un refugi antiaeri que va ser construït per
l’Ajuntament amb l’objectiu de que la població civil es pogués resguardar dels bombardeigs de
l’aviació durant la Guerra Civil.
L’any 2007 l’Ajuntament de Flix va restaurar aquest refugi antiaeri perquè es pogués visitar,
com a testimoni permanent dels bombardeigs que va patir la població de Flix durant la Guerra
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Civil, i així mateix va conservar les curiositats que es troben dins del refugi, com ara el dibuix de
dos milicians fent guàrdia i els claus del cablejat elèctric que il·luminava el túnel.
III.- Que ambdues poblacions tenen en comú el compromís en la promoció de la cultura i
l’interès de conservar aquests refugis per a la seva visita i com a testimoni per les generacions
futures dels bombardeigs que va patir la població durant la Guerra Civil Espanyola.
Per aquests motius, per tal de consolidar l’amistat i la cooperació entre els seus habitants, i
contribuir a la difusió de la història i la preservació del patrimoni comú, subscriuen el present
protocol d’agermanament d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.
Ambdues poblacions acorden desenvolupar noves relacions d’amistat encaminades a promoure
la cooperació mútua en tots els sectors d’interès comú, i especialment adreçades al
coneixement i preservació dels refugis antiaeris als quals es fa referència en les manifestacions
d’aquest protocol: el Refugi 307 del Poblesec, a Barcelona, i el Refugi del carrer Sant Josep de
Flix.
Segona.
Ambdós municipis promouran i compartiran l’intercanvi d’informació i d’experiències en
l’àmbit de la cultura, de la història i del patrimoni, i especialment en allò relatiu als refugis
antiaeris de la Guerra Civil.
Tercera.
Als efectes de l’establert a les clàusules anteriors, ambdues entitats es comprometen al
següent:
- Al recinte del Refugi 307 del Poblesec i al del Refugi del carrer Sant Josep de Flix
s’instal·larà un element de senyalització que indiqui l’amistat d’ambdues poblacions i el
seu compromís de col·laboració per a la millora del coneixement i la preservació dels
refugis.
-

En els elements de difusió i comunicació específics de cadascun dels Refugis es farà
constar, igualment, aquesta col·laboració.

-

L’Ajuntament de Barcelona, a través del MUHBA, promourà la visita al Refugi de Flix, i
l’Ajuntament de Flix ho farà respecte al Refugi 307. Ambdues entitats facilitaran
l’organització de visites guiades en els termes que s’acordin pels seus òrgans de gestió.

-

Ambdues institucions es comprometen a compartir els treballs de recerca que realitzin
sobre aquests espais. A aquests efectes, es mantindran informades sobre projectes que
iniciïn en aquest sentit, intercanviaran informació i, en funció de la programació de
cadascun dels centres, organitzaran conjuntament o participaran en jornades,
conferències o debats en torn als refugis i als fets històrics a que fan referència.

Quarta.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà una vigència de quatre
anys, prorrogables tàcitament a no ser que consti denúncia d’alguna de les parts.
I perquè així consti, les parts signent la present acta, per duplicat i a un sol efecte, a Barcelona,
el de
de 2008.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple de l’Ajuntament, 11 vots a favor.
***************************************
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt d’Informes
diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat amb l’establert en els
articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (aprovada pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
proposa l’ampliació de l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
-

Acord de nomenament de lletrats de la Diputació.

-

Acord d’adhesió a la candidatura de Tarragona com a seu dels Jocs del
Mediterrani a l’any 2017.

El Ple, aprova per UNANIMITAT de vots del nombre legal de membres de la Corporació, 11 vots
a favor, i, per tant, amb el quòrum d’adopció d’acords a què fan referència els articles
esmentats anteriorment, l’apreciació de la urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia preestablert.
***************************************
5.1. ACORD DE NOMENAMENT LLETRATS DE LA DIPUTACIÓ.
Antecedents:
En data 16 de gener de 2009 va tenir entrada en aquest Ajuntament una Proposta d’Auto del
Jutjat Social número 18 de Barcelona en el procediment S.O.V.I. 1136/2008, en el qual es cita a
l’Ajuntament de Flix al judici que es celebrarà el dia 30 de març de 2009 a les 9:30 hores com a
codemandat juntament amb I.N.S.S.( Institut Nacional de la Seguretat Social) i T.G.S.S. (
Tesorería Gral. Seguridad Social) en demanda interposada per Maria Eugenia Sánchez Vallés.
Per tal de personar-se el dia del judici es Proposa al Ple l’adopció de la següent:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Proposta d’acord:
PRIMER.- PERSONAR-SE en el procediment S.O.V.I. (general) 1136/2008.
SEGON.- NOMENAR els lletrats de la Diputació de Tarragona i lletrats que al mateix temps ells
puguin designar, perquè defensin els drets de l’Ajuntament.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple de l’Ajuntament, 11 vots a favor.
***************************************
5.2. ACORD D’ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA ALS XVIII JOCS
MEDITERRÀNIS.
Antecedents:
Els jocs de la Mediterrània constitueixen un seguit d’esdeveniments esportius i culturals que
estàn englobats dins del moviment olímpic i que se celebren per part dels pobles riberencs de
la Mediterrània.
Es precisament en els jocs olímpics de Londres de 1948, quan sorgeix la idea d’organitzar un
jocs en els que hi participin els països d’ambdues ribes de la Mediterrània.
Els Jocs de la Mediterrània es fan realitat l’any 1951 a Alexandria, mercès a l’impuls de
Mohamed Taher Pacha, ciutadà egipci doctor en ciències politiques que va utilitzar l’esport com
a símbol de Pau, en un moment complexe per el context de post-guerra, l’enfrontament de
blocs i la guerra freda i el record recent de la segona guerra mundial.
Tanmateix, la idea de Mohamed Taher fou la de posar en comú les diferents cultures existents a
l’entorn de la Mediterrània cercant els valors de la Pau, el respecte, la tolerància i la solidaritat.
Des de la primera edició celebrada a Alexandria s’han realitzat 15 edicions més dels jocs. La
segona seu fou Barcelona i la darrera a Almeria. Barcelona i Almeria han estat les dues úniques
seus dels jocs de l’Estat Espanyol. Actualment hi ha vint-i-tres països que hi participen.
El símbol dels jocs de la mediterrània son tres anelles entrelligades simbolitzant els tres
continents units per aquesta competició, predominant el color blau com a símbol de la
Mediterrània.
Amb la denominació Associació per a la promoció de la candidatura de Tarragona als XVIII Jocs
Mediterranis de 2017, es constitueix una associació sense afany de lucre que regularà les seves
activitats a l’empara de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol) i
la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de
març.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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Les finalitats de l’associació són:
 La promoció de la ciutat de Tarragona com a ciutat candidata a esdevenir la seu
organitzadora dels XVIII Jocs Mediterranis l’any 2017.
 La promoció de la ciutat en l’àmbit esportiu, cultural i social; així com de les ciutats
proposades com a subseus.
 L’organització, coordinació, planificació i execució dels treballs de candidatura.
 La relació amb els estaments oficials o institucions i entitats relacionades amb l’objectiu
d’obtenir l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis de 2017.
 La difusió dels valors del civisme i la ciutadania mitjançant els esdeveniments de
caràcter esportiu.
 El foment de la participació ciutadana com a eina de cohesió social.
Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan activitats de caràcter social, econòmic,
esportives i culturals. En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- ADHERIR-SE a la candidatura de la ciutat de Tarragona com a seu dels XVIII Jocs
Mediterranis.
SEGON.- DONAR difusió pública del present acord i comunicar-ho a l’Associació per a la
promoció de la candidatura de Tarragona als XVIII Jocs Mediterranis de 2017.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
del nombre legal de membres del Ple de l’Ajuntament, 11 vots a favor.
***************************************
6.- INFORMES DIVERSOS.
a) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa que els propers dies baixaran pel riu, al voltant de 1.300
m3/segon.
b) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa que s’ha fet una primera valoració dels danys provocats
per les ventades del cap de setmana, i que estant al voltant dels 14.000 euros.
c) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa que s’ha fet el sorteig dels pisos de protecció oficial, i
s’han adjudicat 11, de les 15 vivendes construïdes.
d) El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Oscar Bosch, informa de les Jornades PIMESTIC que es
celebraran, el proper dia 29 de gener de 2009 al Centre d'empreses de la Ribera una nova
PIMESTIC, adreçat a empresaris de petites i mitjanes empreses (pimes) de tota la comarca
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649
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e) L’Alcalde, Sr. Pere Muñoz, informa que el proper dissabte es celebrarà l’acte de clausura del
XXV aniversari del CERE.
f) El regidor de Festes i Tradicions, informa que en el Concurs del Cartell de Carnaval, s’han
presentat 11 originals, i que el guanyador ha estat Oscar Navarro.
g) la propera setmana entrarà en funcionament el nou local destinat a Centre de Rehabilitació.
h) El 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Oscar Bosch informa que el passat dijous, 29 de gener de 2009, es
va celebrar al Centre d'empreses de la Ribera una nova PIMESTIC, a la qual van assistir
empresaris de petites i mitjanes empreses (pimes) de tota la comarca, en total uns 36
assistents, l’acte fou presidit pel Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat
de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
i) La Regidora d’Ensenyament, Sra. Montse Canals, informa del proper curs de geriatria que es
portarà a terme al nostre municipi.
***************************************
7.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels regidors no se’n formulen.
***************************************
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent l’hora
que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari municipal, en dono fe, en
compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
L’Alcalde-President,

El secretari,

Pere Muñoz i Hernández

Arturo González i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 06/02/2009.
Flix, 6 de febrer de 2009.
El secretari municipal,

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

NIF: P 4306100 A
Codi: RELC 4306070005
Carrer Major, 18 · 43750 FLIX

