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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 9/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX,
CELEBRADA EL DIA 19 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:

Tinents d’Alcalde:

Hi assisteixen:

Regidors:

Secretari:
Regidors:

Excusa assistència:
Ordre del dia:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
8/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 093/2009
19 de juny de 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
19:45 hores
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. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Jaume Josep Masip Llop
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sra. Montserrat Canals Aliaga
Sr. Arturo González i Benet
Sra. Neus Guiu Cervelló

1. Elecció del nou Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix.

Presideix la sessió el Sr. Ramon Sabaté Arqué, 3r. Tinent d’Alcalde. 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.- ELECCIÓ DEL NOU ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
S’inicia la sessió amb les paraules del Sr. Ramon Sabaté, 2n Tinent d’Alcalde, que presideix la
sessió. El Sr. Sabaté dona la benvinguda a tots els assistents a aquesta sessió extraordinària
d’elecció del nou Alcalde-President de l’Ajuntament, i demana disculpes pel fet que l’aire
condicionat de l’Ajuntament, justament avui no funcioni. Seguidament, cedeix la paraula al Sr.
Secretari.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 14/07/2009
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El Secretari, Sr. Arturo González pren la paraula i diu: 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. Per Decret núm.: 093/2008, de 16 de juny, per l’Alcalde en funcions
s’ha procedit a la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària d’elecció del nou alcalde.
De conformitat amb l’acordat per la Junta Electoral Central, la sessió d’elecció del nou alcalde
ha d’estar presidida pel Tinent d’Alcalde que li correspondria per ordre de nomenament, sempre
que no sigui candidat. De conformitat, amb l’establert en l’article 198, en relació a l’article 196
de la Llei orgànica del règim electoral general, per a cobrir la vacant de l’Alcaldia, poden ser
candidats els regidors o regidores que actualment encapçalen les llistes de les tres candidatures
que tenen representació a l’Ajuntament. Per tant, atès que dos d’aquests candidats ostenten la
condició de Tinents d’Alcalde, correspon al 3r. Tinent d’Alcalde, Sr. Ramon Sabaté Arqué,
presidir la sessió.
A continuació el Sr. Ramon Sabaté pregunta: Quin regidors presenten la seva candidatura a
l’Alcaldia?.
El Sr. Oscar Bosch presenta la seva candidatura a l’Alcaldia.
El Sr. Ramon Sabaté diu: Queda proclamat candidat a Alcalde, el Sr. Oscar Bosch Pujol. A
continuació, el Secretari anirà cridant un per un, i per ordre alfabètic, els regidors de
l’Ajuntament, per tal que dipositin el seu vot a la urna preparada a l’efecte.
A continuació el Secretari crida un per un els regidors assistents a la sessió, els quals van
dipositant els seus vots a l’urna preparada a l’efecte.
Finalitzada la votació el Sr. Ramon Sabaté va extraient de l’urna els vots dipositats d’un en un , i
va llegint el contingut dels vots emesos.
Finalitzat l’escrutini , el secretari llegeix el resultat del mateix:
Vots emesos:
Vots vàlids:
Vots nuls
Vots en blanc:
Vots a favor del Sr. Oscar Bosch Pujol:

10
10
0
0
10

(Aplaudiments del públic assistent).
El Sr. Ramon Sabaté diu: Efectuat l’escrutini, i atès que el Sr. Oscar Bosch i Pujol ha aconseguit
10 vots, la qual cosa suposa la majoria absoluta dels vots del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb l’establert en l’article 196 de la Llei orgànica del
règim electoral general, queda proclamat Alcalde. A continuació, i per tal d’adquirir la plena
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condició d’alcalde ha de jurar o prometre l’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.
El Sr. Oscar Bosch es dirigeix al lloc previst per a l’acte de jurament o promesa i manifesta:
Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde
de Flix, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Finalitzat l’acte de promesa del càrrec, el Sr. Oscar Bosch es dirigeix a la presidència de la Mesa,
i rep de mans del Sr. Ramon Sabaté la vara d’Alcalde.
(Aplaudiments del públic assistent). El Sr. Ramon Sabaté abandona la presidència i es situa en el
seu escó, el Sr. Oscar Bosch passa a presidir la sessió.
El Sr. Oscar Bosch cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups políitcs:
La Sra. Montse Canals en nom del grup de CiU manifesta:
“Fa sis anys en l’anterior legislatura el nostre grup va apostar per un govern municipal d’unitat,
ja que vam entendre que era la millor manera de fer una política forta de cara al municipi.
Entenem que no hem de desaprofitar aquesta oportunitat de seguir mantenint aquest govern
d’entesa.
Solament es pot fer una política forta, quan existeix aquesta unitat i ens queden dos anys que
no hem de desaprofitar, que no podem desaprofitar.
Apostem per una major participació nostra en el govern.
Et desitgem el major dels èxits personals perquè això suposarà els majors dels èxits per al nostre
poble.”
(Aplaudiments del públic).
El Sr. Pere Muñoz en nom del grup d’ERC manifesta:
“En primer lloc, disculpar la no assistència a la sessió d’avui de la regidora neus Guiu, que des de
dimecres es troba a Girona realitzant un curs, i que li ha estat impossible assistir a la sessió
d’avui.
Avui l’Ajuntametn de Flix ha depositat la confiança en un nou alcalde, OSCAR BOSCH PUJOL.
Tots junts fa dos anys varem començar un projecte d’equip i avui els aquí presents i amb la
representació del poble de Flix ens felicitem i ens adherim a la persona del nou alcalde de Flix.
Estem davant d’un moment clau per al nostre poble, tenim davant un seguit de reptes que
caldrà afrontar els propers anys.
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Vivim, més que mai, en una societat complexa que ens planteja solucions noves a nous i vells
problemes.
Les coses no són fàcils, però és davant els reptes que tenim l’oportunitat de mostrar el millor de
nosaltres mateixos, és en aquest sentit que compteu amb nosaltres.
El meu reconeixement i respecte, el reconeixement i respecte del meu grup Esquerra
Republicana de Catalunya, pel nou alcalde Oscar Bosch.
Fa anys que ens coneixem, fa anys que treballem junts, la seva trajectòria personal i municipal
és la millor garantia per ser el nostre alcalde.
Obert als ponts del diàleg
Obert al treball en equip
Senyor Alcalde, ja sabeu que podeu comptar amb nosaltres i molt particularment amb la meua
complicitat i col·laboració...
Més que mai, ens cal l’esforç i la serenitat de totes i tots.
Senyor Alcalde, sé que avui és un dia molt important en la vostra vida, la vostra família.
Sapigueu que també és un dia molt important per la democràcia i per al poble de Flix.
Senyor Alcalde, enhorabona, molta sort i Visca Flix.
(Aplaudiments del públic).
El Sr. Ramon Sabaté, en nom del grup del PSC manifesta:
“En nom del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, la més cordial i sincera
enhorabona al nou Alcalde, felicitats Oscar, de la mateixa manera que has sigut un pilar
fonamental del govern municipal aquests primers dos anys , seràs un bon alcalde .
Aquesta felicitació entenem que s´ha de fer extensiva a tots els regidors de la Corporació, per
dos motius:
en primer lloc perquè entre tots hem sabut fer del govern d´entesa una fórmula que ha
funcionat i els primers beneficiats han sigut les veines i veïns de Flix i el segon motiu es perque
aquesta solidesa del govern municipal, ara en temps de dificultat ha de ser un actiu
importantissim que ens permeti treballar junts amb un objectiu comú: Flix i el seu futur.
L´acte d´avui és fruit de l´acord , del pacte subscrit pels tres grups municipals l´any 2007 i de
manera directa del resultat de les passades eleccions muncipals i per tant de la voluntat de les
nostres veines i veins. De les diferents fórmules possibles tots vam optar per aquesta, el govern
d´entesa i dos anys després estem convençuts que ho vam encertar.
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Avui canvia l´Alcalde però el projecte subscrit per aquests quatre anys continua, arà el liderarà
Oscar, amb demostrada capacitat de gestió, de treball en equip, amb experiencia municipal
provada en uns moments dificils en que el govern municipal i tothom ha de saber jugar el seu
paper i treballar per que el nostre poble pugui superar aquests moments dificils .
No hem d´oblidar mai els nostres deures amb els veïns de Flix , la necessitat d´estar a prop de la
gent , d´escoltar-los i d´estar sempre al seu servei amb una administració municipal àgil i eficaç.
Oscar, avui els teus companys del Partit dels Socialistes compartim la teva emoció amb
satisfacció i il.lusió .Felicitats.
(Aplaudiments del públic).
Finalitzades les intervencions dels portaveus dels grups polítics pren la paraula el Sr. Oscar
Bosch, que diu el següent:
“Bona tarda a totes i a tots, amics, veïns, veïnes, vull agrair-vos en primer lloc la vostra
presència avui aquí en aquest acte que si bé no té precedents en les anteriors legislatures des de
la instauració de la democràcia, al capdavall no deixa de ser l’anècdota d’un procés que es duu
a terme amb naturalitat i normalitat democràtica. Les eleccions municipals del 2007 van donar
guanyadora la llista del PSC per un centenar de vots amb una distribució de regidors de 5, 5 i 1
que feia pensar eren possibles dos majories, a la fi n’ha hagut una de sola, la que ha fet possible
un govern d’unitat a Flix amb l’acord de les tres forces polítiques representades a l’Ajuntament.
La que ha fet possible que funcioni l’equip, l’equip d’onze. En virtut d’aquell acord fem avui el
relleu a l’alcaldia, canvi de capità. Personalment crec, ho dit en diverses ocasions, que vam
prendre la decisió correcta, la que més convenia al poble i la que ens havia de permetre afrontar
un període engrescador però complexe de gestionar per la gran quantitat d’obra pública que es
plantejava al municipi, amb un tema sobresortint per damunt de tots com era la
descontaminació de l’embassament. Avui, a meitat de legislatura, els arguments inicials
continuen sent vàlids perquè els projectes hi continuen sent a diversos nivells de
desenvolupament; hi continuen sent, si bé es veuen diluïts en el sotrac social i econòmic que s’ha
plantejat des de fa unes setmanes al poble i que avui per avui acapara l’atenció de tots. La
situació que vivim actualment al nostre poble justifica sobradament que hi vulguem fer front
des de la unitat i des del consens polític. És en aquest context que m’agradaria transmetre un
missatge, una crida, apel·lant a l’esperança i a l’autoestima perquè malgrat la greu situació de
la Fàbrica i el tancament d’Inquide hem de ser capaços de veure altres aspectes més positius
que altrament, podrien no ser-hi, hem de ser capaços de veure que és a punt d’obrir una
residència per a la gent gran amb una seixantena de llocs de treball i la possibilitat, perquè no?,
que hi hagi alguna iniciativa particular que hi vegi el moment de crear alguna empresa de
serveis. Hem de ser capaços de veure que en els propers 8 ó 10 mesos l’obra pública que es
generarà al municipi ultrapassa els dos milions d’euros, i n’hi ha encara de no assignada com la
nova captació d’aigua i la millora de la depuradora. Hem de ser capaços de veure les obres de
descontaminació de l’embassament com una opció de tenir marge per pensar a mig termini. Sé
que aquesta no és una opinió unànim al poble, per tant m’agradaria deixar ben clar que
reclamar l’inici de les obres serà objectiu prioritari, seguirà sent hauria de dir, perquè ja venim
treballant de temps en aquest tema des de l’ajuntament. Tenim un problema que ens va fer ser
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centre d’atenció de tots els mitjans de comunicació l’any 2004, no ens el podem quedar com a
herència, quan hi ha pressupost per fer-ho, hi ha projecte i l’obra està adjudicada; ara hem de
voler sortir als mitjans perquè som exemple d’un ambiciós projecte de restauració ambiental
que genera feina durant l’obra, i aplicació de tecnologia i investigació en el tractament dels sòls,
que pot generar un valor afegit. Objectiu prioritari ha de ser també el poder establir un full de
ruta que a partir de les nostres opcions, de la promoció de les nostres potencialitats, ens permeti
cercar l’ajut, la complicitat i la sensibilitat de les administracions per poder capgirar la falta
d’inversió en noves activitats econòmiques al municipi. Dins del full de ruta hi ha de tenir
cabuda el recuperar l’esperit emprenedor de veïns i veïnes de Flix, ha de tenir cabuda la
imaginació, l’atreviment i el risc, ha de tenir cabuda el posar les coses fàcils, el donar el màxim
d’ajut des de l’ajuntament i altres administracions. No és del tot cert el socorregut discurs de qui
fa 40 anys que ho deia i no s’ha fet res. Ens hem anat dotant d’eines, el Centre d’Empreses i el
Consell Comarcal amb qui hem de tancar conveni de col·laboració en serveis poden fer molt per
la formació i la informació a l’emprenedor, i avui podem respondre amb espais reals a ofertes
d’instal·lació. Vaig apuntant les línies de treball que han anat sorgint de les nostres converses a
l’ajuntament, perquè això és el que podem assegurar com a equip de govern, el treball i l’esforç.
No hi ha vareta màgica, no hi ha recepta magistral, i és que... No sempre és fàcil això de fer de
polític, entre d’altres coses, acostumés a fer el que no s’hauria de fer i per tant ho fas malament,
si bé hom coincideix que de fet, els polítics no fem res, amb la qual cosa no deixa de crear-se una
paradoxa curiosa. A més tenim un lamentable sentit de la oportunitat, ja que acostumem a
sortir a la foto quan no toca i a no sortir quan hi hauríem de ser. Al final veus que no n’hi ha
prou amb la bona intenció, veus que els vots rebuts no t’adjudiquen més sabiduria i més
coneixements, però sí més responsabilitat; veus que necessites estar a prop de la gent i rebre
una mica de suport en forma de consells, inquietuds, preguntes i també respostes,
col·laboracions, idees, .... M’agradaria per tant donar les gràcies a tota la gent que amb la seva
proximitat ens fa i em fa semblar més capaç, gràcies a tots els companys i companyes regidors
d’ajuntament, als treballadors, als companys de partit, en particular a Candi Llop, que ens ha
deixat inesperadament fa pocs mesos. Gràcies a tots aquells que en aquest període difícil
s’engrescaran a fer arribar la seva aportació i el seu compromís, que sabran entendre que no és
tan sols, el meu torn.... a veure què fa, és el nostre torn. Tinc el privilegi d’accedir a l’alcaldia del
meu poble. Tinc el repte d’ocupar el lloc que durant les tres dècades d’Ajuntaments democràtics
s’han repartit gairebé a parts iguals dos polítics de la vàlua de Pere i Antonio. Tinc el bagatge
d’haver-hi compartit anys d’ajuntament, en què he après amb ells i d’ells. Tinc la sort de tenir
tots dos al costat en aquesta etapa, de fet crec que tenim la sort de tenir-los a ells i moltes altres
persones que coneixen la nostra realitat i les dificultats que passem actualment. Amb ells
comptem, i sobretot amb nosaltres mateixos per ser capaços de treure el millor que tenim i per
començar a fer el que tots tenim clar que ha de ser, escriure un futur nou per al nostre poble,
fent-ho des del coratge i una mica des de la rebel·lia, no des de la desesperació, perquè és mala
consellera. Estic content i orgullós de poder ser a partir d’avui alcalde del meu poble, estiria més
content encara si valtros puguéssiu dir el mateix d’aquí a dos anys. Moltes gràcies i Visca Flix”
(Aplaudiments del públic assistent).
***************************************
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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 ,

Oscar Bosch Pujol

Arturo González Benet
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