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AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 12/2009 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX,
CELEBRADA EL DIA 3 D’AGOST 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:
Regidors:

Excusa assistència:
Ordre del dia:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
12/2009
Decret d’Alcaldia núm.: 120/2009
3 D’AGOST de 2009.
Sala de Plens de l’Ajuntament.
18:05 hores
18:20 hores
Il·lm. Oscar Josep Bosch Pujol
Sr. Pere Muñoz i Hernández
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Carolina Rofes Casas
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
Sr. Arturo Gonzàlez Benet
Sr. Josep Viñado Pujol,
Sra. Montserrat Canals Aliaga

1. Aprovació del Programa de Festes Majors de Flix, any 2009.
2. Acceptació de la subvenció de 67.800,00 euros, concedida pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a
l’Escola Municipal de Música.
3. Aprovació de les Festes Locals per a l’any 2010.
4. Ratificació del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix per a l’adhesió
de l’Ajuntament a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb
protecció civil.
5. Informes diversos

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:
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre 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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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DE L’ANY 2009.
Abans de sotmetre a votació la proposta d’acord, el regidor de Festes i Tradicions, Sr. Ramon
Sabaté, fa un repàs al programa de festes que es sotmet a votació, i destaca les novetats,
respecte a l’any passat, destaca:
a) La instauració de la figura de l’Hereu, amb el mateix rang que les Pubilles.
b) Les atraccions infantils gratuïtes durant unes hores cada dia.
c) La modificació del Ball de Plaça, que comptarà cada nit amb u grup musical diferent.
d) Les actuacions a la Plaça del Mercat, (2 dies), i a la Plaça de l’Església, (3 dies).
e) El final de festa del Carnaval d’Estiu.
f) Les novetats de la Festa de l’Aigua.
g) L’abaratiment, tant del preu del abonament, com del de les entrades a les revetlles que
es fan a la Pista de la Unió Social.
Per acabar, el Sr. Sabaté, explica el resultat del concurs de Portades, mostrant els 3 primer
classificats.
Finalitzada la intervenció del Sr. Sabaté, el secretari, procedeix a donar lectura a la proposta
d’acord, que diu:
Antecedents:
1.- Per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, s’ha preparat el Programa de
Festes Majors 2009.
2.- Correspon a aquest Ple l’aprovació de l’esmentat Programa de Festes.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el Programa de les Festes Majors de Flix corresponents a l’any 2009.
SEGON.- DONAR la màxima difusió i publicitat al mateix.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de l’Ajuntament.
***************************************

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre 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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Carrer Major, 18 · 43750 FLIX
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2.- ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE 67.800,00 EUROS ATORGADA PEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA.
Antecedents:
1.- El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la resolució
EDU/1348/2009, de 7 de maig, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals
titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2008/2009, ha concedit a l’Escola Municipal de
Música d’aquest Ajuntament una subvenció de 67.800,00.- €.
Fonaments de Dret:
1.- Resolució EDU/1348/2009, de 7 de maig, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2008/2009 (DOGC núm.:
5381, de 18 de maig).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix l’adopció de la següent,
Proposta d’acord:
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut de 67.800.- € atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant la Resolució EDU/1348/2009, de 7 de maig, per la qual s’atorguen
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2008/2009,
amb destí a l’Escola Municipal de Música d’aquest Ajuntament.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de l’Ajuntament.
***************************************
03.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2010.
Antecedents:
1.- Com cada any, cal fixar els dos dies de festa local que la legislació disposa que són de lliure
elecció de cada municipi.
Fonaments de dret:

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre 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

4

AJUNTAMENT DE FLIX

1.- L’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el seu text refós, en l’article 37.2 estableix que de les 14 festes anuals retribuïdes
i no recuperables, dues seran locals.
2.- L’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2010, publicada en el DOGC núm. 5392 de 03/06/09, estableix en el seu
article 2 que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta
dels respectius ajuntaments.
3.- L’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol disposa que correspon al Ple de l’Ajuntament
proposar a l’òrgan competent, (en el cas de Catalunya, el Conseller de Treball de la Generalitat),
les festes locals del municipi.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
PRIMER.- PROPOSAR al conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya que les següents
dades siguin fixades com a festes locals de Flix per a 2010: Dies 16 i 17 d’agost.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció Territorial del Departament de Treball de les
Terres de l’Ebre per a la seva aprovació.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de l’Ajuntament.
***************************************
4.- RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR,
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE
RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA PER COORDINACIÓ
AMB PROTECCIÓ CIVIL.
Antecedents:
1.- Amb data 22 de juliol de 2008, es va signar un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Flix per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb protecció civil.
2.- Atesa la necessitat de procedir a la ratificació del contingut de l’esmentat conveni pel Ple
d’aquesta Corporació.
DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre 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.- RATIFICAR el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix per a l’adhesió
de l’Ajuntament a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya per coordinació amb protecció civil.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil del Ratificació del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya als
efectes oportuns.
VOTACIÓ: Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, s’aprova per UNANIMITAT dels vots
dels membres presents, 10 vots a favor, que suposen la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de l’Ajuntament.
***************************************
5.- INFORMES DIVERSOS.
Sense contingut material
***************************************
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 i Pujol

Arturo González i Benet

DILIGÈNCIA.- L’estenc per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en sessió de 25/09/2009
Flix, 25 de setembre de 2009.
El secretari municipal,
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