AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 8/2011 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2011
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari-Interventor:
Cap de Serveis Municipals

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
8/2011
8 DE JUNY DE 2011.
Decret d’Alcaldia núm.: 61/2011, de 3 de juny
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
19:35 hores

Il·lm. Sr. Oscar Bosch Pujol
Sr. Pere Muñoz Hernández
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Carolina Rofes Casas
Sr. Ferran Albiac Viñolas
Sr. Joan Josep Mauri Hierro
Sra. Rita Costa Puey
Sr. Jaume Masip Llop
Sra. Neus Guiu Cervelló
Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
Sr. Pau Llecha Cervelló
Sr. Luis Martín Montull
Sr. Josep Viñado Pujol

Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
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.
*************************************************
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’article 36.1. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
estableix: “ El tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la
sessió constitutiva dels ajuntaments, els regidors cessants, tant del Ple com, en el
seu cas, de la Comissió de Govern, es reuniran, en sessió extraordinària al sol
efecte d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada”.
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Es sotmeten, per tant, a votació, l’aprovació de les següents actes:
-

Acta núm.: 7/2011, corresponent a la sessió ordinària de 17 de
maig de 2011.
No formulant-se observacions al redactat de la mateixa, s’aprova per
UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS DEL PLE, 11 VOTS A
FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE
MEMBRES DEL MATEIX, 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).
*************************************************
Abans d’aixecar la sessió el Sr. Alcalde dóna la paraula a tots els regidors,
aprofitant l’avinentesa per tal de que els que no continuaran a
l’Ajuntament puguin acomiadar-se.
El Sr. Pau Llecha agraeix l’exquisit tracte rebut per part de tots els seus
companys, que van facilitar la seva integració tot i les difícils
circumstàncies que van propiciar el seu nomenament.
La Sra. Neus Guiu expressa que la seva estància a l’Ajuntament ha estat
força enriquidora. Considera que la seva participació a la vida de la
Corporació ha suposat un abans i un després per al seu desenvolupament
personal.
El Sr. Jaume Masip s’acomiada agraint la bona relació que ha tingut amb la
resta de Regidors i que ha facilitat enormement la seva feina pel poble de
Flix. No obstant destaca que continuarà treballant pel seu poble, encara
que des d’una posició de veí.
La Sra. Carolina Rofes s’acomiada destacant que trobarà molt a faltar tant
als seus companys regidors com al personal de l’Ajuntament actual i
d’altre que va treballar durant anys per l’Ajuntament com és el cas del
Secretari anterior, Arturo González.
El Sr. Pere Muñoz, després de molts anys al servei del municipi, vol agrair
a tots els regidors la seva predisposició per treballar conjuntament. El
consens que ha caracteritzat el funcionament de l’Ajuntament durant els
últims anys ha estat fonamental per tal d’intentar assolir tots els objectius
previstos per la legislatura.
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El Sr. Ramon Sabaté, que continuarà com a regidor, dóna les gràcies als
companys que abandonaran les regidories tot i que espera poder seguir
comptant en ells per a futures consultes.
El Sr. Ferran Albiac agraeix l’ajut rebut en l’exercici de les seves tasques de
regidor per part dels seus companys, així com de les institucions amb les
quals ha estat col·laborant durant els últims anys en l’àmbit de la seva
regidoria.
La Sra. Rita Costa, tot i que continuarà treballant per l’Ajuntament,
destaca i agraeix la bona relació que ha tingut sempre amb la resta de
companys.
El Sr. Joan Josep Mauri manifesta que ha realitzat la seva tasca de regidor
de la millor forma que els seus coneixements li han permès. Creu que és
possible que no hagi estat encertat sempre, però que el que ha fet sempre
ha estat el que ha cregut millor. També agraeix el temps compartit amb els
seus companys.
Finalment el Sr. Alcalde, Oscar Bosch Pujol, també vol acomiadar-se. Han
estat 16 anys dedicats al municipi de Flix, passant per regidories i alcaldia i
que ja és hora de que sàvia nova entri a l’Ajuntament. També destaca que
els últims anys viscuts de consens han estat força positius per al municipi
ja que ha permès tots els regidors treballar com un equip, malgrat les
enormes dificultats a les que s’ha hagut d’enfrontar el consistori. Vol
recordar també la regidora Montse Canals, tristament desapareguda
durant la legislatura. Finalment també vol agrair especialment la tasca
desenvolupada pel personal de l’Ajuntament, ja que considera que la
maquinària administrativa de la corporació és un element essencial per
cobrir aquelles mancances que no poden ser cobertes pels representants
polítics.
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, 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

Luis Martín Montull
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