1
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 03/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
CELEBRADA EL DIA 6 DE MARÇ 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:
Regidors:

Excusa assistència:
Ordre del dia:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
03/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 037/2009
6 DE MARÇ DE 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix.
18:30 hores
18:45 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
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Arturo González i Benet
Sr. Josep Viñado i Pujol,
Sra. Neus Guiu Cervelló

1. Moció ADIF, tancament estació de tren de Flix.
2. Moció “Dia de la dona treballadora”.

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.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL TANCAMENT DE L’ESTACIÓ DE FLIX
Atesa la decisió adoptada per ADIF, de tancament parcial de l’estació de Flix, desprès d’haver
reduït, el personal de servei i atenció als viatgers de l’Estació de ferrocarril de Flix.
Atès que aquest Ajuntament ja havia expressat en anteriors ocasions, mitjançant acords
plenaris, que l’estació de Flix dóna servei als habitants de Maials, Bovera, La Granadella i La
Palma d’Ebre, demostrant, per part d’ADIF una greu manca de sensibilitat i respecte envers els
habitants de les nostres poblacions, que les autoritats municipals no poden admetre en el més
elemental exercici de responsabilitat de les seves funcions, exercici de responsabilitat que sens
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cap dubte li ha mancat a ADIF, i que a més, aquest municipi està inclòs en la zona d’actuació del
Pla d’Actuació Municipal d’Emergència Nuclear o Químic.
Atès que aquest Ajuntament considera que aquesta última actuació d’ADIF suposa una manca
de respecte als habitants de la zona.
Atesa la manca de sensibilitat tant d’ADIF, com d’altres institucions que tenen competència en
matèria d’infraestructures ferroviàries, que segueixen sense donar cap tipus d’informació al
territori, i actuant amb total impunitat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- FER pública la protesta més enèrgica d’aquest Ajuntament, davant la política de fets
consumats seguida per ADIF, i altres institucions que tenen competència en matèria
d’infraestructures ferroviàries, i que ha tingut el seu últim, i, inacceptable episodi, amb el
tancament parcial d’un dia per un altre de l’estació de Flix.
SEGON.- EXIGIR d’ADIF la dotació de personal necessària per oferir als ciutadans d’aquest
territori, els serveis dels que son mereixedors
TERCER.- Comunicar el present acord a ADIF, així com al Ministerio de Fomento, a la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, a la Subdelegació del
Govern, a la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre així
com als Ajuntaments de la Ribera d’Ebre.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior moció, s’aprova per UNANIMITAT dels vots dels
membres presents del Ple, 10 vots a favor.
***************************************
2.- MOCIÓ 8 DE MARÇ DE 2009: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES “SUMANT PER LA
IGUALTAT”.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació de la següent declaració:
“El dia 8 de març de 2009, commemorem el dia internacional de les dones. Una celebració que
des de fa un segle denuncia les situacions de desigualtat que viuen les dones i reivindica la
igualtat efectiva amb els homes com un principi essencial de les societats democràtiques.
Una ocasió per reconèixer les aportacions que les dones al llarg del temps han fet a les nostres
societats; ampliant el concepte d’igualtat sense exclusions, ampliant la democràcia amb la
participació de les dones, trencant estereotips que limiten la vida de dones i homes.
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100 anys de commemoració del 8 de març i 30 anys d’ajuntaments democràtics, trenta anys de
compromís dels governs locals amb la millora de la qualitat de vida de les dones, trenta anys de
compromís per fer de la igualtat una realitat quotidiana. Trenta anys d’incorporació de les
dones a la política local, de creació d’espais públics on donar i escoltar la seva veu.
Anys que ens han permès dur a terme importants avenços en matèria d’igualtat, en els quals
l’aportació de les dones ha estat decisiva. Com l’aprovació de la Llei per la igualtat entre dones i
homes o la Llei del dret de les dones a eradicar violència masclista. Però encara hem de seguir
treballant perquè la igualtat sigui una pràctica present en les diferents dimensions de la vida
social i personal.
Perquè encara trobem desigualtats presents en la nostra societat. És per això, que encara ens
cal DEMANAR EL COMPROMÍS de tota la societat, amb la causa de la igualtat. Un compromís
que ha de fer possible:
⇒ desterrar la violència que tantes vegades posa en perill la vida de les dones i fins
i tot els la pren; i totes aquelles pràctiques socials que vulneren la dignitat
personal de les dones ;
⇒ fer visibles les aportacions de les dones al conjunt de la societat en els camps de
la cultura i el saber;
⇒ tenir en compte les necessitats específiques de les dones en l’àmbit de
l’educació i la salut;
⇒ gaudir de les mateixes oportunitats i condicions que els homes en la vida social,
política i econòmica, promovent la seva participació i representació en càrrecs de
responsabilitat;
⇒ fer de les nostres ciutats i territoris, espais que garanteixin la seguretat, la
convivència i la conciliació; i - en darrer terme, però no menys important, que
homes i dones siguin coresponsables en totes les esferes de la vida, i puguin
gaudir-la en peu d’igualtat.
Per la nostra banda, des de la nostra responsabilitat política en el món local, continuarem
impulsant totes les accions que contribueixin a remoure els obstacles que impedeixen portar a
la pràctica el principi de la igualtat en les relacions entre les persones i en el si de les
institucions.
Perquè tenim el convenciment que només així es podrà desenvolupar una societat on la
diferència de sexe no indiqui desigualtat, sinó diversitat i enriquiment mutu, una societat
respectuosa i democràtica, formada per ciutadans i ciutadanes que gaudeixen dels mateixos
drets i les mateixes llibertats.”
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior moció, s’aprova per UNANIMITAT dels vots dels
membres presents del Ple, 10 vots a favor.
***************************************
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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 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
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