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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 8/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX,
CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2009
Identificació de la sessió:

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:

Hi assisteixen:

Regidors:

Secretari:
Cap de Serveis Municipals:
Ordre del dia:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
8/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 088/2009
15 de juny de 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
19:450 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. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Verificació del Text Refós de la Modificació puntual del Pla Parcial “La
Ventonella”.
4. Aprovació de les esmenes al Pacte regulador de les condicions
laborals del personal funcionari de l’Ajuntament de Flix, 2008-2012.
5. Aprovació de les esmenes al Conveni Col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Flix, 2008-2012.
6. Assumptes sobrevinguts.
7. Informes diversos.
8. Torn obert de paraules.
9. Presa de coneixement de la renúncia formulada per l’Il·lm. Sr. Pere
Muñoz Hernández al càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de
Flix.

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.
***************************************
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-

Acta núm.: 06/2009, corresponent a la sessió ordinària de 15 de maig.
Acta núm.: 07/2009, corresponent a la sessió extraordinària de 2 de juny.

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. RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA
Es sotmeten a ratificació els següents Decrets d’Alcaldia:
Decret
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Data
12/05/2009
12/05/2009
15/05/2009
21/05/2009
18/05/2009
18/05/2009
25/05/2009
27/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
02/06/2008
02/06/2009
02/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009
03/06/2009

Referència
Convocatòria sessió Junta de Govern de 15 de maig de 2009
Convocatòria Ple pel dia 15 de maig de 2009
Decret de correcció d'errades Plecs de clàusules contracte Millora enllumenat
Sol.licitud de subvenció per la Festa de Sant Joan
Contractacio laboral urgent de Joan Fontanilles March com Aux. de Locutori
Ordre execució baranes Bassa les Clotxes Joan Rodriguez
Inici expedient Compte General exercici 2008
Convocatòria Comissió Especial de Comptes
Decret acceptació reclamació patrimonial Andrés López Milian
Convocatòria sessió plenària extraordonria pel dia 2 de juny de 2009
Correcció errades plecs clausules subministrament: equips d'oficina
Inici expedient Protecció Legalitat Urbanística Jose A. Navas Daura
Sol·licitud subvenció per camins.
Contracte menor confecció estudi millora megafonia
Sol·licitud de subvenció programa ARTIC
Decret correcció encapçalament d'una ordre execució
Delegació de funcions en el regidor Sr. Ferran Albiac Viñolas
Delegació de funcions en la regidora Carolina Rofes Cases

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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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86
87
88
89
90
91

09/06/2009
09/06/2009
09/06/2009
10/06/2009
12/06/2009
12/06/2009

Informe favorable a la venda de material pirotècnic.
Sol.licitud subvencio IDECE
Convocatoria sessió plenaria pel dia 15 de juny de 2009
Decret adjudicació contracte menor coordinació de seguretat obres FEIL
Decret inici expedient de protecció de la legalitat urbanística contra Rey Dalmau
Contractació laboral de Delia Masot i Carmen Schmidt

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 de Flix, 11 vots
a favor.
***************************************
3.- ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL
DE LA VENTONELLA.
Antecedents:
1.- En data 19 de febrer de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
aprovà definitivament la modificació puntual del Pla Parcial “La Ventonella”, promoguda per
L’INCASOL.
2.- El referit acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre CUB va
supeditar la publicació al DOGC, i conseqüent executivitat de la modificació del Pla Parcial, a la
presentació d’un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions.
3.- Efectuades les esmenes corresponents, l’INCASOL sol·licita la verificació del text pel seu
diligenciament i posterior remes a la Comissió d’Urbanisme per la seva publicació al DOGC.
4.- Amb data 13 de març de 2009, s’ha incorporat l’informe favorable emès per l’Arquitecte
Municipal.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació puntual del Pla Parcial “La Ventonella”,
SEGON.- Requerir a l’INCASOL per tal que aporti a l’expedient municipal una còpia del text refós
verificat en suport paper.
TERCER.- Remetre el text refós diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre, per la seva publicació al DOGC.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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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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 de Flix, 11 vots a favor.
***************************************
4.- APROVACIÓ ESMENES PACTE REGULADOR CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL
FUNCIONARI AJUNTAMENT 2008-2011.
Antecedents:
1.- En virtut d’acord de Ple de data 9 d’abril de 2009, es va aprovar el Pacte Regulador de les
condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Flix per als anys 2008-2011.
2.-En data 20 de maig de 2009 es va rebre requeriment del Departament de Treball, Serveis
Territorials a les Terres de l’Ebre, sol·licitant es practiquessin les següents esmenes formals en
el contingut del Pacte aprovat:
“a) L’article 3 del Pacte disposa que: “Les normes contingudes en aquest Pacte regulen les
relacions entre l’Ajuntament i el personal funcionari. Tot allò no contemplat pel present Pacte,
serà d’aplicació subsidiària el Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública i restant legislació vigent en matèria de règim laboral i altres
disposicions de caràcter general. “Donat que el Decret Llei 1/1997 de 31 d’octubre és d’aplicació
en tot allò que no entri en contradicció amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del
funcionari públic, es modifica el redactat de l’article 3 que quedarà com segueix:
“Article 3. VINCULACIÓ AMB ALTRES NORMATIVES
Les normes contingudes en aquest Pacte regulen les relacions entre l’Ajuntament i el personal
funcionari. Tot allò no contemplat pel present Pacte, serà d’aplicació subsidiària el Decret
Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en tot allò que no
entri en contradicció amb la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del funcionari públic, i
restant legislació vigent en matèria de règim laboral i altres disposicions de caràcter general.
Les modificacions retributives i de condicions de treball que es puguin establir en el futur per
disposició legal, reglamentària o com a conseqüència de l’elaboració de nous Pactes del
personal funcionari de l’Ajuntament de Flix únicament tindran eficàcia i seran d’aplicació quan,
considerats en el seu conjunt i en còmput anual, superin les condicions del present Pacte.
Es respecten les situacions personals vigents anteriors que ultrapassin les condicions pactades
en aquest Pacte, així com altres pactes que hi puguin estar vinculats.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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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Tot i això, amb la finalitat d’adequar la nova estructura salarial a les situacions personals de
cada treballador/a, es preveu l’adaptació, conformació i absorció dels diferents conceptes
salarials a la nova estructura anteriorment referida.
Les condiciones fixades en aquest Pacte es consideren mínimes, raó per la qual, qualsevol acord
entre l’Ajuntament i el seu personal en perjudici objectiu d’aquest, no pot prevaler sobre el que
aquí s’estableixi.”
b) L’article 20 del Pacte relaciona entre altres el complement específic de penositat, toxicitat i
perillositat amb un quadre amb els complements específics mensuals. Donat que aquest
complement específic de penositat, toxicitat i perillositat no és d’aplicació als funcionaris de
l’Ajuntament de Flix, s’esmena aquest article suprimint el complement específic de penositat i el
quadre que es relacionava a continuació, quedant l’article 20 del Pacte com segueix:
“Article 20. COMPLEMENT ESPECÍFIC
L’àmbit d’aquesta retribució complementària integra els diferents factors d’equiparació,
responsabilitat i dificultat tècnica, dedicació, penositat, perillositat i incompatibilitat.
L’Ajuntament, en funció de criteris professionals relatius a determinats llocs de treball, ha de
dotar-los amb quantia anual (distribuït en 14 pagues) en concepte de complement específic.
El complement específic de responsabilitat i dificultat tècnica s’atribueix als llocs de treball
expressament identificats en el catàleg de llocs de treball.
El complement específic de càrrec. S’atribuirà a aquell lloc de treball que suporti la càrrega de
direcció en les seves funcions sobre altres treballadors/res tenint aquests últims una relació de
subordinació i dependència vers al primer.
El complement específic de dedicació s’atribueix als llocs de treball amb jornada superior a la
bàsica o completa, afectant els llocs de plena dedicació.
El plus de nocturnitat afecta el personal dels llocs de treball que exigeixen un horari laboral amb
inclusió regular d’hores nocturnes. Es consideren hores nocturnes les compreses entre les 22 i les
6 hores, per les quals s’ha de rebre una gratificació del 25% del salari base sobre aquelles hores
que es realitzin durant aquesta franja horària.
Aquest complement també formarà part de les dues pagues extraordinàries regulades per
l’article 21 del present Pacte.”
c) L’article 37.1 del Pacte disposa que “... els treballadors/res que prestin serveis a l’Ajuntament
de Flix i/o als ens que en depenguin... tenen dret a participar-hi mitjançant els òrgans de
representació regulats en aquest capítol, d’acord amb la disposició addicional 5 de la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i
participació del personal al servei de les Administracions Públiques”. Donat que la disposició
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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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derogatòria única de la Llei 7/2007 deroga entre altres articles, l’esmentada disposició
addicional 5, es modifica el redactat de l’article 37.1 que quedarà com segueix:
“Article 37.- PARTICIPACIÓ
37.1 De conformitat amb el que disposa l'article 4 de l'Estatut dels treballadors, sense perjudici
dels capítols 1 i 2 del títol II de l'esmentada Llei, els treballadors/treballadores que prestin
serveis a l'Ajuntament de Flix tenen dret a participar-hi mitjançant els òrgans de representació
regulats en aquest capítol.
37.2 Els delegats de personal o els membres del comitè d'empresa, a més de les competències,
les funcions, la capacitat, les garanties i els drets que reconeixen els articles 64, 65 i 68 de
l'Estatut dels treballadors i altres disposicions legals, tenen els drets següents:
Disposar d'un local adequat i dotat del material i l'equip d'oficina necessaris per poder
desenvolupar les seves activitats sindicals representatives.
Disposar dels taulers d'anuncis necessaris per col·locar els avisos i les comunicacions que
considerin pertinents. Aquests taulers s'han d'instal·lar en llocs clarament visibles i accessibles
per assegurar que la informació arribi als treballadors/treballadores fàcilment.”
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR les esmenes practicades en el Pacte Regulador de les condicions del
personal funcionari de l’Ajuntament de Flix per als anys 2008-2011.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Treball, Serveis Territorials a les Terres
de l’Ebre, 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 de Flix, 11 vots a favor.
***************************************
5.- APROVACIÓ ESMENES CONVENI COLECTIU PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT 2008-2011.
Antecedents:
1.- En virtut d’acord de Ple de data 9 d’abril de 2009, es va aprovar el Conveni Colectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de Flix per als anys 2008-2011.

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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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2.-En data 20 de maig de 2009 es va rebre requeriment del Departament de Treball, Serveis
Territorials a les Terres de l’Ebre, sol·licitant es practiquessin les següents esmenes formals en
el contingut del Conveni aprovat:
“a) L’article 3 del Conveni disposa que: “Les normes contingudes en aquest Conveni regulen les
relacions entre l’Ajuntament i el personal laboral tant propi com dels ens que en depenen. Tot
allò no contemplat pel present Acord, serà d’aplicació subsidiària el Decret Legislatiu 1/1997 de
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i restant legislació vigent en matèria de
règim laboral i altres disposicions de caràcter general.” Donat que el Decret Llei 1/1997 de 31
d’octubre és d’aplicació en tot allò que no entri en contradicció amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut Bàsic del funcionari públic, es modifica el redactat de l’article 3 que quedarà com
segueix:
“Article 3. VINCULACIÓ AMB ALTRES NORMATIVES
Les normes contingudes en aquest Conveni regulen les relacions entre l’Ajuntament i el personal
laboral tant propi com dels ens que en depenen. Tot allò no contemplat pel present Acord, serà
d’aplicació subsidiària el Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, en tot allò que no entri en contradicció amb la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic del funcionari públic, i restant legislació vigent en matèria de règim laboral i
altres disposicions de caràcter general.
Les modificacions retributives i de condicions de treball que es puguin establir en el futur per
disposició legal, reglamentària o com a conseqüència de l’elaboració de nous Acords del
personal laboral de l’Ajuntament de Flix únicament tindran eficàcia i seran d’aplicació quan,
considerats en el seu conjunt i en còmput anual, superin les condicions del present Acord.
Es respecten les situacions personals vigents anteriors que ultrapassin les condicions pactades
en aquest Acord, així com altres pactes que hi puguin estar vinculats.
Tot i això, amb la finalitat d’adequar la nova estructura salarial a les situacions personals de
cada treballador/a, es preveu l’adaptació, conformació i absorció dels diferents conceptes
salarials a la nova estructura anteriorment referida.
Les condiciones fixades en aquest Conveni es consideren mínimes, raó per la qual, qualsevol
pacte entre l’Ajuntament i el seu personal en perjudici objectiu d’aquest, no pot prevaler sobre
el que aquí s’estableixi.
b) L’article 20 del Conveni relaciona entre altres el complement específic de penositat, toxicitat i
perillositat amb un quadre amb els complements específics mensuals. Donat que aquest
complement específic de penositat, toxicitat i perillositat no és d’aplicació als treballadors de
l’Ajuntament de Flix ni dels organismes que en depenen, s’esmena aquest article suprimint el
complement específic de penositat i el quadre que es relacionava a continuació, quedant
l’article 20 del Conveni com segueix:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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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“Article 20. Complement específic
L'àmbit d'aquesta retribució complementària integra els diferents factors d'equiparació,
responsabilitat i dificultat tècnica, dedicació, penositat, perillositat i incompatibilitat.
L'Ajuntament, en funció de criteris professionals relatius a determinats llocs de treball, ha de
dotar-los amb quantia anual (distribuït en 14 pagues) en concepte de complement específic.
El complement específic de responsabilitat i dificultat tècnica s'atribueix als llocs de treball
expressament identificats en el catàleg de llocs de treball.
El complement específic de càrrec. S'atribuirà a aquell lloc de treball que suporti la càrrega de
direcció en les seves funcions sobre altres treballadors/es, tenint aquests últims una relació de
subordinació i dependència vers al primer.
El complement específic de dedicació s'atribueix als llocs de treball amb jornada superior a la
bàsica o completa, afectant els llocs de plena dedicació.
El plus de nocturnitat afecta el personal dels llocs de treball que exigeixen un horari laboral amb
inclusió regular d'hores nocturnes. Es consideren hores nocturnes les compreses entre les 22 i les
6 hores, per les quals s'ha de rebre una gratificació del 25% del salari base sobre aquelles hores
que es realitzin durant aquesta franja horària.
El complement específic també formarà part de les dues pagues extraordinàries regulades per
l’article 21 del present Acord.”
c)L’article 37.1 del Conveni disposa que “... els treballadors/res que prestin serveis a
l’Ajuntament de Flix i/o als ens que en depenguin... tenen dret a participar-hi mitjançant els
òrgans de representació regulats en aquest capítol, d’acord amb la disposició addicional 5 de la
Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i
participació del personal al servei de les Administracions Públiques”. Donat que la disposició
derogatòria única de la Llei 7/2007 deroga entre altres articles, l’esmentada disposició
addicional 5, es modifica el redactat de l’article 37.1 que quedarà com segueix:
“Article 37.- PARTICIPACIÓ
37.1 De conformitat amb el que disposa l'article 4 de l'Estatut dels treballadors/res, sense
perjudici dels capítols 1 i 2 del títol II de l'esmentada Llei, els treballadors/res que prestin serveis
a l'Ajuntament de Flix i/o als ens que en depenguin (Escola Municipal de Música de Flix,
Organisme Autònom de Comunicació Local de Flix i l’Escola Bressol Municipal), tenen dret a
participar-hi mitjançant els òrgans de representació regulats en aquest capítol.
37.2 Els delegats de personal o els membres del comitè d'empresa, a més de les competències,
les funcions, la capacitat, les garanties i els drets que reconeixen els articles 64, 65 i 68 de
l'Estatut dels treballadors i altres disposicions legals, tenen els drets següents:
Disposar d'un local adequat i dotat del material i l'equip d'oficina necessaris per poder
desenvolupar les seves activitats sindicals representatives.
Disposar dels taulers d'anuncis necessaris per col·locar els avisos i les comunicacions que
considerin pertinents. Aquests taulers s'han d'instal·lar en llocs clarament visibles i accessibles
per assegurar que la informació arribi als treballadors/res fàcilment. “
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
Flix, 14 de juliol 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, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar les esmenes practicades en el Conveni colectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Flix per als anys 2008-2011.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Treball, Serveis Territorials a les Terres
de l’Ebre, 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 de Flix, 11 vots a favor.
***************************************
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Sense contingut material.
***************************************
7.- INFORMES DIVERSOS.
Sense contingut material.
***************************************
8.- TORN OBERT DE PARAULES.
Per part dels assistents no se’n formulen.
***************************************
9.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA FORMULADA PER L’IL·LM. SR. PERE MUÑOZ
HERNÁNDEZ AL CÀRREC D’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FLIX.
Antecedents:
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1.- Amb data 9 de juny de 2009, (RE núm.: 1633), el Sr. Pere Muñoz i Hernández ha presentat la
seva renúncia al càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que
l’Alcalde pot renunciar al seu càrrec, sense perdre la seva condició de Regidor. La renúncia s’ha
d’efectuar per escrit davant el Ple de la Corporació.
2.- L’article 40.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que
vacant l’Alcaldia per renúncia del seu titular, la sessió extraordinària per a l’elecció del nou
Alcalde, s’ha de celebrar, de conformitat amb les requisits establerts en la legislació electoral,
dins els deu dies següents a la presa de coneixement del Ple de la renúncia efectuada.
3.- L’article 47.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que
correspon als Tinent d’Alcalde exercir les funcions d’Alcalde en els supòsit de vacant de
l’Alcaldia i fins a la pressa de possessió del nou Alcalde.
4.- De conformitat amb el contingut del Decret d’Alcaldia 112/2007, de 16 de juny, de
nomenament de Tinent d’Alcalde, correspon al Sr. Oscar Bosch i Pujol, com a 1r Tinent
d’Alcalde assumir l’Alcaldia en funcions.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- DONAR-SE per assabentat de la renúncia formulada pel Sr. Pere Muñoz i Hernandez
al càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament.
A continuació, el Sr. Pere Munoz pren la paraula per dirigir-se als assistents i diu:
“Avui he presidit el darrer Ple municipal de l'Ajuntament de Flix. Endarrere queden dos etapes
de la meua vida política com alcalde. La segona etapa des del 2003 ha estat una etapa
apassionant, intensa on s’han engegat projectes i realitats dels que difícilment podia imaginar.
La política és la expressió més noble que pot desenvolupar la persona, i de totes les classes de
política, la municipal, la del contacte directe amb els teus veïns i veïnes és la més apassionant. I
ho dic amb el convenciment de la pràctica d’aquests darrers anys, en que a més d’alcalde, he
estat president del Consell Comarcal, una administració de segon nivell, i des de l’any passat
senador i president del Consell Nacional del meu partit, ERC. Res com fer política a l’ajuntament,
res com treballar pel teu poble, ens dona la veritable dimensió de la política.
Després de la darreres eleccions municipals del 2007, varem pactar el canvi de l’alcaldia entre
ERC i el PSC, amb un pacte de govern que formava part d’un decàleg signat per les tres forces
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
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polítiques aquí presents, pacte que configurava un govern d’Entesa, com una continuïtat de
l’anterior govern municipal del 2003 al 2007. Un govern d’entesa i de consens configurat des de
la consciència de la delicada situació envers el futur econòmic del nostre poble.
El pacte de govern subscrit fa dos anys s’ha complert escrupolosament, tots els mecanismes que
pot disposar les competències d’un ajuntament han funcionat a un bon ritme, no entraré en
detalls, les podeu llegir a la Veu de Flix del juny del 2007. Aquest plenari ha estat un espai de
debat democràtic, tranquil, seré i civilitzat.
Avui, renuncio com a darrer punt de l’ordre del dia al càrrec d’alcalde, i permeteu-me que no
faci balanç de la feina feta, tots la coneixeu perfectament. Passejant pel poble, repassant la
nostra revista “la Veu de Flix”, parlant amb la gent, en tenim prou. Permeteu-me que parla del
present, del futur, de la resta de legislatura municipal.
Un present que està immers en la greu crisi que ha impactat de sobte contra el nostre poble,
amb el tancament “exprés” d’Inquide, amb 33 joves al l’atur, i les dures negociacions del Pla
d’ajust d’Ercros, amb l’amenaça damunt de 75 treballadors, del 30 per cent de la plantilla de la
Fàbrica, negociacions que han monopolitzat gairebé tota la meua acció com alcalde des del
passat 5 de maig, ministres, president de la Generalitat, consellers, directors generals, sindicats,
partits polítics, directius, comitès, treballadors, veïns i veïnes... I que espero i desitjo, com tots i
totes, que al final es minimitzin les xifres i a ser possible no hi hagi cap comiat definitiu.
Un present que des de la vida del consistori, està marcat per la intensa obra pública que s’ha
iniciat els darrers dies i que es mantindrà a uns nivells mai vistos pel que resta de legislatura,
des de les 8 obres de la Pla d’Inversió Local, les obres del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, les
obres del Pla d’Actuació municipal, gairebé 2 milions d’euros que gestionats directament per
l’ajuntament, promouran treball i alhora suposarà una millora important de molts dels nostres
carrers, equipaments i serveis. Obra pública que s’afegirà al conjunt d’obra corresponent a
d’altres administracions que s’està duent al nostre poble, segurament simbolitzada per les obres
de restauració del meandre i els recs dels Vingalis i dels Monredons, al que s’hi afegirà
properament les de la restauració del Castell nou.
Conjunt d’obra pública com mai viscuda la nostre poble, i ho dic ben fort. Obra pública que no
ha vingut per que sí, si no gràcies a l’esforç polític, a la insistència de les persones que avui
formem part del consistori. Reconec que moltes vegades, els nostres veïns no són prou
conscients de la quantitats de reunions, trucades, visites, viatges, escrits, que hem de fer per
aconseguir una actuació com les que descrit abans. De vegades, anys i anys... per exemple una
mostra que sempre duc a la meua agenda, aquesta felicitació per Nadal de l’any 2005 d’un
conseller del Govern, on amb bolígraf em diu: “Estic apretant pel gas natural”. Amigues i amics,
porto des del 2003, sol i acompanyat, fent reunions, trucades, demanant complicitats, i em
consta que ja ho feia l’alcalde anterior, per aconseguir l’arribada del gas al nostre poble. La
resposta de Gas Natural sempre és la mateixa, “l’any que ve!!!”.
En política si tenim alguna cosa clara és la paciència del corredor de fons, córrer, córrer, córrer
fins arribar a l’objectiu. Així la satisfacció més gran he tingut d’aquest 6 anys com alcalde va ser
precisament el passat dissabte amb la Jornada de Portes Obertes de la Residència i Centre de
Dia “les Escoles”. Un equipament importantíssim per al nostre poble, com a motor econòmic i
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
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com a servei a la nostra gent gran. Un equipament que fins fa un any i mig, bona part del poble
dubtava que fos una realitat, que fa sis anys ens portà a prendre una aposta política incerta,
que ens dugué inclús als tribunals, però la paciència i constància del corredor de fons el passat
dissabte es veia recompensada amb escreix per l’èxit.
Per acabar vull expressar el meu sentiment d’agraïment a tots els flixancos i flixanques que
m’han atorgat la seua confiança i el privilegi de representar-los en dos moments important de
les nostres vides, entre el 1979 i el 1987, i entre el 2003 i el dia d’avui. La meua gratitud a totes
les entitats, associacions, empreses. L’ajut de tots els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament que creieu en el servei al ciutadà, moltes gràcies, en un ajuntament treballar al
costat de l’alcalde es difícil, i no sempre Agraït.
Vull agrair, companys del consistori, la vostra col·laboració, el vostre respecte, la vostra amistat
i la vostra estima a Flix. No és l’hora dels adéus, deixo l’alcaldia però continuo amb la mateixa
força i la mateixa estima pel projecte que varem començar junts fa dos anys, tot just el 16 de
juny del 2006, en l’acte de constitució del present consistori. Els meus mèrits són mèrits
compartits que vull fer extensiu a tots vosaltres.
Al meu discurs del 16 de juny del 2007, vaig fer un símil futbolístic amb les onze persones
elegides pel poble de Flix per dirigir l’ajuntament, amb personalitats diferents, amb sensibilitats
polítiques diferents, amb la voluntat de ser mereixedors de la confiança dels nostre poble. Amb
l’acord de compartir la responsabilitat del capità de l’equip dos anys i dos anys, així avui cedeixo
la capitania de l’equip al company del PSC Oscar Bosch, en el meu cas passaré fruit de l’acord a
ser el segon capità, al servei de l’equip, del nou capità i del poble que represento. I ho dic per a
que no hi hagi cap mena de dubte, amb la fidelitat del càrrec envers el nou capità de l’equip i de
la resta de jugadors i jugadores. Amb el convenciment de que solament jugant en equip podrem
tenir els resultats que tots esperem, que els individualismes, els Ronaldinhos, els Zidanes i els
Kakas, poden donar minuts de glòria però al final el que compte, qui guanya és el joc de l’equip.
Com diu el poeta “tot està per fer i tot és possible”, continuo i continuaré treballant pel futur de
Flix i per una societat socialment equilibrada, per la llibertat nacional de Catalunya, i amb el
valors republicans, amb l’esperança i la fe en el combat per una societat més justa, més lliure,
solidària i feliç.”, (Aplaudiments del públic).
A continuació, pren la paraula la Sra. Carolina Rofes, que diu:
Avui és un dia de normalitat democràtica. L’acte d’avui és fruit de l’esforç que vam fer els
representants del poble sorgits de les darreres eleccions municipals pensant només en una cosa,
lo millor pel poble.
Hauríem pogut fer altres combinacions, però ens sembla que vam triar la millor. Una opció que
ja havíem treballat en l’anterior legislatura i que ens va demostrar que va “anar bé”. Una opció
de la que Pere sempre ha estat un gran defensor, el consens.
Però aquesta situació, podríem dir també “celebració”, per desgràcia l’hem de situar en un
context molt difícil, una situació en la que el poble passa per moments molt greus. No cal
repetir-los, és tema de conversa diària a totes les cases i carrers.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
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Una situació, però, que s’ha de viure també en un marc d’esperança en el futur, una esperança
que farà que el poble torni a reeixir.
Pere, avui deixes la batllia, però això no significa un punt i a part, no és més que un punt i
seguit, doncs tots continuarem treballant en equip per allò en el que tots creiem, el nostre
poble.
De la feina feta amb tu com a batlle només una pinzellada: residència, viver d’empreses,
conveni amb els treballadors, regs, carrers del centre del poble, meandre, castell, casal de
joves... però serà la història qui posarà les coses al seu lloc. Naltres volem parlar de la part més
personal feta des de la batllia, converses, reunions...
Perquè això si, Pere, el treball en equip és el que tu has aconseguit durant tot aquest temps amb
el teu saber fer, amb tenacitat, perseverança, fidelitat, prudència, generositat i el més
important de tot la teva habilitat per fer-nos treballar amb el saber escoltar, respecte i
sensibilitat per totes i cadascuna de les coses que ens trobem dia a dia, de la més petita a la més
gran.
És en base a aquests principis com ens has fet treballar durant aquests 6 anys, i estem segur que
quan passeges pel carrer, o prens cafè al bar, o qualsevol altra situació la gent ho reconeix i
agraeix. Naltres també t’ho diem , t’estem molt agraïts i et felicitem per tota la feina feta”,
(Aplaudiments del públic).
A continuació el Sr. Oscar Bosch pren la paraula i diu que avui és un dia especial, s’afegeix a les
paraules pronunciades per Carolina, i vol donar les gràcies a Pere per aquests sis anys, en que
s’han compartit les responsabilitats del govern municipal. Resalta les qualitats personals i
polítiques de Pere, (Aplaudiments del públic)
A continuació la Sra. Montse Canals pren la paraula i agraeix a Pere la feina feta, comenta que
el recorda com el seu professor, que la va marcar especialment. Li reconeix com a gran encert el
treball d’unitat de totes les forces polítiques municipals en els sis anys en que ha estat al
capdavant de l’Ajuntament, i per acabar afirma, que és igual que sigui el 1r o 2n capita de
l’equip, que Pere Muñoz sempre serà Pere Muñoz, (Aplaudiments del públic)
A continuació el Sr. Ramon Sabaté pren la paraula per manifestar que des de la seva
inexperiència política, el que ell pensava que serien discrepàncies polítiques, s’han convertit en
coincidències, i per acabar, recorda el contingut del discurs de Pere a l’acte d’inauguració del
Centre d’Interpretació del camí de Sirga al Mas de la Pitoia que el va sorprendre profundament,
(Aplaudiments del públic)
***************************************
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
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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 Hernández

Arturo González Benet
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