AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 11/2011 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
11/2011
28 DE JULIOL DE 2011
Decret d’Alcaldia núm.: 92/2011, de 25 de juliol
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
20:25 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull

Ordre del dia
1. Presa de possessió del Sr. Josep Antoni Guiu Rius com a Regidor de
l’Ajuntament de Flix.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
3. Despatx oficial.
4. Fixació de les festes locals per l’any 2012.
5. Aprovació, si s’escau, del programa de Festes Majors 2011.
6. Acord d’adhesió a l’Associació Nacional de Municipis amb
Instal·lacions d’Energies Renovables.
7. Proposta de nomenament dels representants de l’Ajuntament de
Flix en diversos òrgans col·legiats.
8. Nomenament de membres de la Comissió municipal de delimitació.
9. Designació de membres de la Junta Pericial Municipal del Cadastre.
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10. Aprovació de la sol·licitud del 1% cultural per al finançament de les
obres de restauració del Castell de Flix, Fase II.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Informes diversos.
13. Precs i preguntes.
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.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOSEP ANTONI GUIU RIUS COM A REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX
Vist que en data 8 de juliol de 2011, ha tingut entrada a l’Ajuntament la credencial
expedida pel president de la Junta Electoral Central, de designació com a regidor
de l’Ajuntament de Flix, del Sr. Josep Antoni Guiu Rius, per estar inclòs en la llista
de candidats presentada per Convergència i Unió, a les eleccions locals de 22 de
maig de 2011, en substitució, per renúncia, de la Sra. Montserrat Estela Las.
Tot seguit, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en el moment de la
presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, el
candidat electe haurà de jurar o prometre acatament a la constitució segons la
formula establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.
El Sr. Josep Antoni Guiu Rius formula la promesa de compliment del càrrec, amb la
següent formula: “Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l’Ajuntament de Flix amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes
fonamentals de l’Estat.”
Una volta promès el càrrec el Sr. Guiu se situa al seu lloc com a regidor, el
Sr. Alcalde el felicita per la seva incorporació i es procedeix a continuar la
sessió.
2.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió extraordinària de data 11 de juny de 2011.
-Acta sessió extraordinària de data 21 de juny de 2011.
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Per part de la regidora Sra. Montserrat Forcades es fa una objecció al
redactat del punt número 2 de l’acta de la sessió extraordinària de data 21
de juny de 2011. La Sra. Forcades sol·licita que s’incorpori a continuació
del moment en el que ella sol·licitava que la documentació que s’entrega
el dia del Ple estigués disponible amb 48 hores d’antelació la següent
exposició que presenta per escrit: “Segons mana la llei i per a que no torni
a succeir en els propers plens la situació de manca de documentació escrita
relativa als punts de l’ordre del dia del present Ple i que jo mateixa vaig
constatar presentant-me a l’Ajuntament per tal de consultar aquesta
documentació un dia abans de la celebració plenària la meva sorpresa va
ser trobar-me sense aquesta documentació perquè segons el Sr. Secretari
no va tenir temps material per redactar-la i molt amablement em va
explicar el contingut punt per punt. Aquest cop vaig prendre nota per
poder explicar-ho a la resta dels regidors del grup de Convergència que ens
trobem a l’oposició per voluntat de l’equip de govern i per tant considerem
indispensable aquest període de temps per informar-nos dels assumptes a
tractar del nostre Ajuntament i poder fer bé la nostra feina.”
El Sr. Secretari assenyala que no hi ha cap inconvenient en afegir
l’exposició a l’acta, però sempre i quan es tracti de qüestions que
efectivament es van dir a l’anterior Ple.
Amb les observacions indicades, s’aproven ambdues actes 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).
*************************************************
3.- DESPATX OFICIAL
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Decret

Data

070/2011

14/06/11

071/2011

14/06/11

072/2011

14/06/11

073/2011
074/2011

14/06/11
17/06/11

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Referència
Aprovació contracte menor: reparació paviment panot
travessera carrer Llevant.
Autorització d’ocupació de la via pública i liquidació
tributària Passatge d’Ini.
Autorització d’ocupació de la via pública i liquidació
tributària carrer Sant Roc
Execució de fiança per obres d’urbanització de Bonsol
Aprovació del cartipàs municipal i de delegació de
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075/2011

17/06/11

076/2011
077/2011

17/06/11
17/06/11

078/2011

20/06/11

079/2011*
080/2011*

21/06/11
21/06/11

081/2011
082/2011
083/2011

21/06/2011
27/06/2011
27/06/2011

084/2011
085/2011
086/2011
087/2011
088/2011

04/07/2011
05/07/2011
07/07/2011
07/07/2011
07/07/2011

089/2011

15/07/2011

090/2011
18/07/2011
091/2011
21/07/2011
092/2011
25/07/2011
093/2011
25/07/2011
094/2011* 25/07/2011
095/2011 28/07/2011
096/2011

28/07/2011

competències en els regidors de l’Ajuntament de Flix
Nomenament dels Tinents d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Flix
Convocatòria Ple extraordinari 21 de juny
Contractació laboral per màxima urgència de personal
de piscines per al Poliesportiu Municipal durant la
temporada d’estiu
Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos en
el concurs de mèrits convocat per aquest Ajuntament
per a la provisió d’una plaça de tècnic de biblioteca
Nomenament membres de la Junta de Govern
Delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de
Govern
Convocatòria de Junta de Govern de 22 de juny
Convocatòria de Junta de Govern de 28 de juny
Delegació al Sr. Ramón Sabaté de la facultat de signar el
contractes necessaris per a Festes Majors 2011
Convocatòria de Junta de Govern de 5 de juliol
Admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial
Convocatòria de Junta de Govern de 12 de juliol
Rectificació de rebuts d’arbitris municipals
Nomenament de nou interventor d’un expedient de
reclamació de responsabilitat patrimonial
Representació del Sr. Alcalde a la Junta general de
REDESSA
Convocatòria de Junta de Govern de 19 de juliol
Convocatòria de Junta de Portaveus de 25 de juliol
Convocatòria de Ple ordinari de 28 de juliol
Convocatòria de Junta de Govern de 28 de juliol
Nomenament directora de la Veu de Flix
Nomenament Margarita Llauradó com secretària
accidental
Delegació atribucions d’Alcaldia en Josefina Carranza
dels dies 4 a 10 d’agost.

En particular:
3.1.-Decret d’Alcaldia núm.: 79/2011, de 21 de juny de 2011, de nomenament
dels integrants de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Flix
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
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2.- El Ple de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 21 de juny de
2011 ha acordat la creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, a l’hora
que li va delegar una sèrie de competències.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que els
membres de la Junta de Govern, el nombre dels quals no pot ser superior a 1/3
del nombre legal de membres de la Corporació, (en el cas de Flix, tres), son
nomenats i cessats lliurement per l’Alcalde, i d’aquestes resolucions se’n ha de
donar compte al Ple de la Corporació.
2.- L’article 52.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, estableixen que els nomenaments dels integrants de la Junta de
Govern, s’han de fer amb les formalitats establertes en l’article 46 del mateix
Reglament. Aquest article estableix que s’han de notificar els nomenaments
personalment a les persones nomenades, que s’ha de publicar els nomenaments
en el Butlletí Oficial de la província, i que se’n ha de donar compte al Ple de la
Corporació.
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació
de règim local, RESOLC,
PRIMER.- Nomenar con a membres de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Flix, les següents persones,
- President: Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President
- Vocals:
- Sr. Delfí Castellví Descarrega, 1r Tinent d’Alcalde
- Sra. Josefina Carranza Larrosa, 2n Tinent d’Alcalde
- Sr. Ramon Sabaté i Arqué, 3r Tinent d’Alcalde
SEGON.- Notificar aquest decret a les persones nomenades als efectes
oportuns.
TERCER.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, i donar-ne compte al Ple de la Corporació, en la propera
sessió que celebri, tot això, en compliment de l’establert en l’article 52.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l’article
46.1 de l’esmentat Reglament.
Ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Flix, davant meu, el Secretari-Interventor, que en dono fe.
Flix, 21 de juny de 2011.
3.2.-Decret d’Alcaldia núm.: 80/2011, de 21 de juny de 2011, de delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern de l’Ajuntament.
Antecedents:
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1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- El Ple de l’Ajuntament e Flix, en sessió celebrada en data 21 de juny
de 2011, ha acordat la creació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, a
l’hora que li va delegar una sèrie de competències.
Fonaments de Dret:
1.- De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta
Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la Junta de Govern Local,
tot això llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2.- L’article 43.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen la
possibilitat de que l’Alcalde pugui efectuar delegacions en favor de la Comissió de
Govern, (actual Junta de Govern), com a òrgan col·legiat.
3.- L’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que les
delegacions efectuades per l’Alcalde, s’han de realitzar mitjançant Decret, que aquest
tindrà efectes a partir del dia següent, i que s’han e publicar en el Butlletí Oficial de la
Província.
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim
local, RESOLC,
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern, l’exercici de les següents competències:
a) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
b) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el
Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de les seves
competències i concertar operacions de Tresoreria quan l’import
acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15
per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior, ordenar
pagaments i retre comptes; d’acord amb el disposat a la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
c) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir
les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
d) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la
competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
e) Sancionar les faltes de desobediència o per infracció de les
ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat
estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin separació
del servei dels funcionaris i acomiadament del personal laboral).
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f) Les contractacions de tot tipus, quan el seu import no superi el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els
6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada
no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes
les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
g) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent
per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
h) L’adjudicació de concessions sobre béns de la Corporació i l’adquisició
de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el
seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que
no superi el percentatge ni la quantia indicats.
i) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de
l’Ajuntament.
j) Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del
dia següent a l’adopció d’aquest acord.
TERCER.- L’Alcalde podrà avocar per a si mateix el coneixement dels
assumptes la resolució dels quals correspongui a la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències que s’estableix mitjançant el present
acord, en els termes previstos en l’article 14 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART.- La delegació de competències que s’estableix mitjançant el
present acord, inclou la potestat sancionadora, la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos
administratius.
CINQUÈ.- En els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut
de la delegació de competències establerta mitjançant el present Decret, hi
haurà de constar el text: “Atès que l’adopció del present acord és competència
de la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia núm.: 80/2011, de 21
de juny, de delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern
Local”.
SISÈ.- Publicar el contingut del present acord i les delegacions efectuades
mitjançant el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat
amb el que assenyalen els articles 13.3 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 51.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals de 28 de
novembre de 1986.

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

AJUNTAMENT DE FLIX

SETÈ.- Traslladar el present acord als regidors de l’Ajuntament als efectes
oportuns.
Ho mana i signa, l’Il·lm. Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Flix, davant meu, el Secretari-Interventor, que en dono fe.
Flix, 21 de juny de 2011.
3.3.- Decret d’Alcaldia núm.: 94/2011, de 25 de juliol de 2011, de nomenament de
Directora de La Veu de Flix.
Des de fa un temps el lloc de Director/a de la revista d’informació local La Veu
de Flix està vacant.
Durant aquest període la funció de Director/a de la revista d’informació local LA
VEU DE FLIX, havia estat assumida per la regidora de cultura, Sra. Carolina Rofes
Cases.
L’elecció d’una nova Corporació arran de les eleccions municipals del passat 22
de maig, ha comportat la necessitat de nomenar un nou Director/a per a la
Revista.
Vist l’establert en l’article 9 dels Estatuts de LA VEU DE FLIX, aprovats pel Ple de
la Corporació, en sessió celebrada el 25 de novembre de 1994, i, en ús de les
atribucions que em confereix l’esmentat article, DISPOSO,
PRIMER.- Nomenar com a Directora de la revista d’informació local LA VEU DE
FLIX, a la Sra. Norma Català Ribera.
SEGON.- Notificar aquest Decret a la persona nomenada a efectes d’acceptació.
TERCER.- Donar compte del contingut del present Decret al Ple de la Corporació
en la propera sessió que celebri.
Ho mana i signa, l’Il.lm. Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President de l’Ajuntament
de Flix, davant meu, el Secretari, que en dono fe.
Flix, 25 de juliol de 2011.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
4.- FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2012
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.
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Fonaments de dret:
1.- L’Estatut dels treballadors, en l’article 37.2 estableix que de les 14 festes
anuals retribuïdes i no recuperables, dues seran locals.
2.- L’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial
de festes laborals per a l’any 2012, publicada en el DOGC núm. 5876 de
11/05/2011, estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller d’Empresa i Ocupació, 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
d’Empresa i Ocupació) 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 d’Empresa i Educació de la Generalitat de
Catalunya que les següents dades siguin fixades com a festes locals de Flix per a
2012: dies 16 i 17 d’agost.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció Territorial del Departament
d’Empresa i Ocupació 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 DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS A FAVOR.
*************************************************
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS 2011
Antecedents:
Per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Flix, s’ha preparat el
Programa de Festes Majors 2011.
Correspon a aquest Ple l’aprovació de l’esmentat Programa de Festes.
El Sr. Ramon Sabaté, regidor de Festes i Tradicions, procedeix a explicar
detalladament les diferents activitats que conformen el programa de Festes
Majors.
La Sra. Montse Forcades assenyala que no hi posa cap objecció al programa, però
troba a faltar que no hi hagi informació sobre el cost que suposen les festes.
El Sr. Ramon Sabaté exposa que el pressupost de festes aprovat a principi de
l’exercici ascendeix a 140.000 euros, tot i que pel moment s’han destinat 120.000
euros i s’han reservat sobre els 11.000 euros per imprevistos que pogueren sorgir.
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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 2011.
Segon.- DONAR la màxima difusió i publicitat al mateix.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.
*************************************************
6.- ACORD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ NACIONAL DE MUNICIPIS AMB
INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES
Atès que el terme municipal de Flix es troba afectat per instal·lacions d’energies
renovables i donada l’afectació territorial i tributària de les mateixes.
Atès que s’ha constituït una Associació Nacional per la defensa dels interessos
dels municipis afectats.
El Sr. Alcalde explica les funcions d’ANMER i també indica que la reduïda quota
anual actual (800 euros) fa interessant l’adhesió a l’associació. La Sra. Montse
Forcades manifesta que sobre aquest punt el seu grup hi està d’acord.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- ADHERIR-SE a la Associació Nacional de Municipis amb Instal·lacions
d’Energies Renovables (ANMER).
Segon.- NOMENAR com a representant en la mateixa en nom d’aquest
Ajuntament al Sr. Marc Mur Bagés en la seva qualitat d’Alcalde.
Tercer.- APROVAR la quota ordinària anual única que per part de
l’Associació es liquidi a l’Ajuntament en concepte de soci adherit. Aquesta
quota es calcularà d’acord amb els criteris acordats per la Comissió
Executiva i referendats per l’Assemblea General de l’Associació.
Quart.- Junt amb el present acord traslladar a la ANMER el número de
compte bancari de l’Ajuntament al qual haurà de girar-se la quota anual
en concepte de soci adherit.
Cinquè.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de disposicions vigents,
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aquest Ajuntament queda informat de que les dades facilitades i les que
pogués facilitar en el futur, seran tractades i recollides a un fitxer
denominat “CLIENTES”, responsabilitat d’ANMER, degudament inscrit al
Registre Espanyol de Protecció de Dades, amb l’únic fi de gestionar la
relació professional entre ambdós parts. Així mateix queda informat de la
possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició a aquestes dades ens els termes i amb els requisits
previstos a la normativa sobre protecció de dades vigent.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS A FAVOR.
*************************************************
7.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTATS DE L’AJUNTAMENT
DE FLIX EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Antecedents:
1.- El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
2.- En sessió plenària de data 21 de juny de 2011 es va procedir a
nomenar els representants de l’Ajuntament als diversos òrgans col·legiats
en els quals aquest té representació.
3.- S’ha detectat la necessitat d’efectuar nous nomenaments i
rectificar alguns dels efectuats.
4.- Correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament dels
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
Fonaments de Dret:
1.- L’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, estableix
que en la sessió plenària extraordinària que s’ha de celebrar, com a
màxim, en els trenta dies següents a la data de constitució de
l’Ajuntament, s’han de nomenar els representants de l’Ajuntament en
òrgans col·legiats.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
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Primer.- Nomenar els Regidors que s’esmenten pels òrgans col·legiats que
es detallen:
-COMEBE: Sr. Ramon Sabaté Arqué i Sra. Josefina Carranza Larrosa
(titulars), Sra. Noèlia Colomines Juan i Sr. Francesc Barbero Escrivà
(suplents)
-LOCALRET: Sr. Francesc Barbero Escrivà (titular)
-Consell d’Administració de REDESSA: Sr. Francesc Barbero Escrivà.
Segon.- Traslladar el present acord als Regidors nomenats a efectes
d’acceptació, i als òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de
notificació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE.
*************************************************
8.- NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ
Antecedents:
Vist que la Direcció General d’Administració Local ha requerit aquest Ajuntament
per què, un cop celebrades les eleccions locals, es ratifiquen o es nomenen els
representants de la comissió municipal de delimitació.
Atès que aquesta comissió ha d’estar constituïda per l’Alcalde, dos regidors, un
tècnic i el secretari de la corporació.
Fonaments de dret:
-Article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Designar com a representants de la comissió municipal de
delimitació les següents persones:
-Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-President.
-Sr. Delfí Castellví Descarrega, regidor.
-Sr. Francesc Barbero Escrivà, regidor.
-Sr. Diego Ramírez Macias, Tècnic Municipal.
-Sr. Luis Martín Montull, Secretari-Interventor.
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Segon.- Traslladar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER 8 VOTS A FAVOR (GRUPS PSC I ERC) I 3 ABSTENCIONS (GRUP CIU) DEL TOTAL
DE VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE. EL GRUP CIU JUSTIFICA LA
SEVA ABSTENCIÓ EN EL FET DE QUE ES TRACTA D’UNA DECISIÓ DE L’EQUIP DE
GOVERN.
*************************************************
9.- DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA PERICIAL MUNICIPAL DEL CADASTRE
En data 22 de maig de 2011 es van celebrar eleccions locals i en data 11 de juny
de 2011 va quedar constituïda la nova Corporació.
Vist que l’article 16.2 del Reial Decret 417/2007, de 7 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Text refós de la Llei reguladora del Cadastre Immobiliari, “es
procedirà a la renovació dels vocals designats per l'entitat local en el termini de
tres mesos des de la celebració d'eleccions municipals. Fins aquest moment
continuaran exercint les seves funcions els vocals designats amb anterioritat.”
Atès que d’acord amb l’article 16.1, l’Ajuntament pot designar, com a membres de
la Junta Pericial, fins a un màxim de 4 vocals.
El Sr. Francesc Barbero assenyala que el motiu per nomenar nous membres es
basa en el fet de la recent renúncia del Sr. Francisco Barbero, qui portava exercint
les seves funcions des de fa diverses legislatures i a qui agraeix la seva tasca, i de
la intenció declarada d’altres membres de deixar de formar part de la Junta.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- DESIGNAR com a vocals de la Junta Pericial Municipal del
Cadastre les següents persones:
-Sr. Joan Manuel Treig Sánchez
-Sr. Josep Garcia Lorente
-Sr. Salvador Montornés Melich
Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats 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, 11
VOTS A FAVOR.
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*************************************************
10.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DEL 1% CULTURAL PER AL
FINANÇAMENT DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CASTELL, FASE II, I
DELEGACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD A L’INCASOL
Atès que la realització de les obres de restauració del Castell de Flix, Fase
II, es troben incloses en el Protocol de l’1% cultural 2009-2011.
Atès que en data 23 de desembre de 2010 es va aprovar el Conveni entre
l’Ajuntament de Flix, l’INCASOL i la Direcció General del Patrimoni Cultural
per a les obres de restauració del Castell, Fase II.
El Sr. Alcalde explica que la intenció d’aquest acord és calcar el mateix
procediment que es va seguir per dur a terme la Fase I de la restauració
del castell. També exposa quins seran els passos posteriors a l’acord i
l’objectiu de que al mes d’octubre s’aprovi des del Ministerio de Fomento
l’ajut per finançar les actuacions pertinents de la Fase II.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- SOL·LICITAR la subvenció del 1% cultural per tal de dur a terme
les actuacions de restauració del Castell de Flix, Fase II.
Segon.- DELEGAR la gestió de la sol·licitud de la subvenció en l’Institut
Català del Sòl.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al organismes públics corresponents
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, 11
VOTS A FAVOR.
*************************************************
11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia, i abans del punt
d’Informes diversos i, de Precs i Preguntes, l’Alcalde-President, de conformitat
amb l’establert en els articles 103.3 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, (aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 82.3
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del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, proposa l’ampliació de
l’ordre del dia, per via d’urgència per tractar dels següents assumptes:
- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Flix, la
Fundació Caixa de Catalunya i el Grup de Natura Freixe, en relació amb
el funcionament de l’Entorn d’Aprenentatge de la reserva natural de
fauna salvatge de Sebes i meandre de Flix.
EL PLE APROVA PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DEL PLE, 11 VOTS A FAVOR, I, PER TANT, AMB EL QUÒRUM D’ADOPCIÓ
D’ACORDS A QUÈ FAN REFERÈNCIA ARTICLES 103.3 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA I 82.3 DEL REGLAMENT
D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS,
APROVAT PEL REIAL DECRET 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE, L’APRECIACIÓ DE LA
URGÈNCIA, I L’AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PREESTABLERT.
11.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
L’AJUNTAMENT DE FLIX, LA FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA I EL GRUP
DE NATURA FREIXE, EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT DE L’ENTORN
D’APRENENTATGE DE LA RESERVA NATURAL DE FAUNA SALVATGE DE
SEBES I MEANDRE DE FLIX.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha establert convenis amb
diferents institucions i entitats que disposen d'instal·lacions adequades
per tal de realitzar activitats educatives.
Atès que l’Ajuntament de Flix és propietari de diverses finques a l’entorn
de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix
(Reserva Natural en endavant), espai que disposa d'infraestructures per a
la seva visita i per a la realització d’activitats educatives.
Vist que la Fundació Caixa de Catalunya és propietària de dues finques
(Mas de les Cigonyes i Mas de Pitoia) a l’entorn de la Reserva Natural de
Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix (Reserva Natural en endavant),
espai que disposa d'infraestructures per a la seva visita i per a la
realització d’activitats educatives.
El Sr. Alcalde explica els motius per haver incorpora aquest punt a l’ordre
de dia. La finalitat de l’acord és establir un conveni que reguli el
manteniment de l’Entorn d’Aprenentatge durant el curs 2011-2012. Amb
el conveni l’Ajuntament continuarà aportant 12.000 euros, sense perjudici
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dels futurs convenis que es puguin signar a partir del proper mes de febrer
per tal de garantir el funcionament i la millora de l’Entorn.
La Sra. Montse Forcades pregunta si els 12.000 euros que l’Ajuntament
aportarà al Grup de Natura Freixe estan previstos al pressupost. El Sr.
Alcalde respon que la reserva d’aquesta quantitat, tal i com assenyala el
conveni, s’imputarà al pressupost de l’exercici 2012.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de la
següent,
PROPOSTA D’ACORD:
1r.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Flix, la
Fundació Caixa de Catalunya i el Grup de Natura Freixe, en relació amb el
funcionament de l’Entorn d’Aprenentatge de la reserva natural de fauna
salvatge de Sebes i meandre de Flix, que figura com annex al present
acord.
2n.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, a la Fundació Caixa de Catalunya i al Grup de Natura Freixe als
efectes que siguin convenients.
3r.- FACULTAR a l’Alcaldia per la signatura de tots els documents que
siguin pertinents per donar efectivitat al present conveni.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11
VOTS A FAVOR.
ANNEX
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE FLIX, LA
FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA I EL GRUP DE NATURA FREIXE, EN
RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT DE L’ENTORN D’APRENENTATGE DE LA
RESERVA NATURAL DE FAUNA SALVATGE DE SEBES I MEANDRE DE FLIX.
A Barcelona, de de
Reunits
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PEL DEPARTAMENT
CATALUNYA:

D’ENSENYAMENT

DE

LA

GENERALITAT

DE

La senyora Teresa Pijuan Balcells, directora general de l’Educació Secundària
Obligatoria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, actuant en l’exercici de
les facultats delegades per Resolució de 16 d'octubre de 2008, de delegació de
competències (DOGC núm. 5248, de 31 d'octubre),
PER L’AJUNTAMENT DE FLIX:
El senyor,

que actua com a Alcalde de Flix

PER LA FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA:
El senyor_______________, que actua com a director de l’ Àrea de Territori i
Paisatge de la Fundació Caixa de Catalunya, amb CIF G-58394800 i amb domicili
social a la plaça d’Antoni Maura 6 de la ciutat de Barcelona, en nom i
representació de l’esmentada entitat,
PEL GRUP DE NATURA FREIXE:
El senyor
, que actua com a President del Grup de Natura Freixe,
amb CIFG-43365113, amb domicili social al C/Major, 56, 2n de Flix, en ús de les
facultats derivades dels seus Estatuts, les quals exerceix en virtut del seu
nomenament com a President,

EXPOSEN:
Que el Departament d’Ensenyament (DE en endavant) ha establert convenis amb
diferents institucions i entitats que disposen d'installacions adequades per tal de
realitzar activitats educatives.
Que l’Ajuntament de Flix (Ajuntament en endavant) és propietari de
______________ finques a l’entorn de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de
Sebes i Meandre de Flix (Reserva Natural en endavant), espai que disposa
d'infraestructures per a la seva visita i per a la realització d’activitats educatives.

Que la Fundació Caixa de Catalunya (Fundació en endavant) és propietària de
dues finques (Mas de les Cigonyes i Mas de Pitoia) a l’entorn de la Reserva
Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix (Reserva Natural en
endavant), espai que disposa d'infraestructures per a la seva visita i per a la
realització d’activitats educatives.

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

AJUNTAMENT DE FLIX

Que la Fundació ha cedit al Grup de Natura Freixe en un conveni, la gestió de les
seves installacions per dur-hi a terme activitats del medi natural i de preservació
de la Reserva i per donar-los a conèixer contribuint a la sensibilització
mediambiental. Aquest servei didàctic de suport a la docència és conegut amb el
nom de Sebes i Meandre de Flix: espai d’aprenentatge (Sebes i Meandre de Flix
en endavant). El Grup Natura Freixe ve realitzant aquesta tasca de difusió, en
règim de visites i campaments a l’estiu, des de l’any 1989 i 2003 respectivament
Que, tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Flix, la Fundació
Caixa de Catalunya i el Grup de Natura Freixe, estan interessats en promoure la
difusió de les característiques d’aquest espai singular així com en aprofitar el
potencial educatiu que té per als escolars, tant des de l’àmbit del
desenvolupament dels coneixements de la natura com de la de preservació del
patrimoni.
Per tot això, totes tres parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i consideren
convenient formalitzar aquest conveni de collaboració de conformitat amb les
següents
CLAUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la collaboració
entre el Departament d’Ensenyament, la Fundació Caixa de Catalunya i el Grup
Natura Freixe, per a la realització d’activitats educatives al voltant de la Reserva
Natural.
SEGONA.- A la Reserva Natural es duran a terme activitats educatives de
descoberta del patrimoni natural de la zona, amb la finalitat de transmetre els
coneixements bàsics sobre el valor ecològic del bosc de ribera i dels espais
humits, la gestió dels espais naturals, així com altres relacionats amb el patrimoni
cultural i amb l’impacte humà sobre el medi.
TERCERA.- El grup Natura Freixe es compromet a:
a) Organitzar un màxim anual de 135 activitats educatives, esmentades a la
clàusula segona d’aquest conveni, durant els dies lectius del curs escolar
sense que cap d’aquestes activitats suposi una despesa addicional per als
alumnes.
b) Informar als centres escolars de l’acceptació o denegació, argumentada, de la
seva sollicitud i al Departament d’Ensenyament les reserves de places que té
previstes ocupar per al curs escolar 2011-12 abans del 15 de setembre de
2011. Així mateix, n’informarà al Departament d’Ensenyament de les
modificacions que es produeixin durant el curs.
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c) Informar la Fundació de les reserves de places previstes per al curs 2011-2012
abans del 15 de setembre de 2011.
d) Presentar a la Fundació una memòria trimestral, acompanyada d’un recull de
fotografies que podran ser utilitzades per la Fundació, de les activitats
realitzades al curs 2011-2012.
e) Efectuar aquests serveis amb estricte compliment del que estableix la Llei
Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal i legislació
complementària.
QUARTA.- La Fundació Caixa de Catalunya es compromet a:
a) Posar a disposició del Departament d’Ensenyament i del Grup Natura Freixe la
Reserva Natural totes les seves installacions com a espai pel
desenvolupament de les activitats didàctiques esmentades a la clàusula
segona.
b) Abonar al grup de Natura Freixe dos terços del preu de les despeses de les
activitats educatives previstes a la clàusula segona del present conveni durant el
curs 2011-2012 fins un màxim de 24.000 euros (impostos, en el seus cas,
inclosos). Aquest import anirà destinat a:
 monitoratge
 material
c) El pagament es farà efectiu en tres terminis, prèvia presentació de les factures
corresponents, el primer al 4t trimestre de 2011, el segon, al 1r trimestre de
2012 i el tercer i últim, al 2n trimestre de 2012, sense arribar a superar, en
conjunt, els màxims establerts.
CINQUENA.- l’Ajuntament de Flix es compromet a:
a) Posar a disposició del Departament d’Ensenyament i del Grup Natura Freixe la
Reserva Natural totes les seves installacions com a espai pel
desenvolupament de les activitats didàctiques esmentades a la clàusula
segona.
b) Abonar al grup de Natura Freixe un terç del preu de les despeses de les
activitats educatives previstes a la clàusula segona del present conveni durant
el curs 2011-2012 fins un màxim de 12.000 euros (impostos, en el seus cas,
inclosos). Aquest import anirà destinat a:
 monitoratge
 material
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c) El pagament es farà efectiu en tres terminis, prèvia presentació de les factures
corresponents, el primer al al 1r trimestre de 2012 i el tercer i últim, al 2n
trimestre de 2012, sense arribar a superar, en conjunt, els màxims establerts.

CINQUENA.- El Departament d’Ensenyament es compromet a:
a) Fer difusió de les activitats didàctiques adreçades a escolars i en període
escolar que organitza el Grup Natura Freixe al citat centre Sebes i Meandre
de Flix: entorn d’aprenentatge.
b) Facilitar la participació del personal del centre Sebes i Meandre de Flix: entorn
d’aprenentatge en la formació específica que el Departament d’Ensenyament
organitza pels professionals dels Camps d’Aprenentatge.
c) Integrar, al responsable del centre Sebes i Meandre de Flix, a la mateixa xarxa
de gestió d’informació i coneixement que tenen els Camps d’Aprenentatge.
d) Donar suport d’assessorament didàctic a les activitats relacionades amb les
visites al centre Sebes i Meandre de Flix: entorn d’aprenentatge
e) Assignar un professor a l’entorn d’aprenentatge per collaborar amb el grup
Natura Freixe en la planificació, l’elaboració i la realització de les actuacions
educatives a realitzar durant les visites dels escolars a la reserva.
SISENA.- Aquest conveni serà vigent durant el curs escolar 2011/2012 i es podrà
prorrogar sempre que ho manifestin les parts signatàries amb una antelació
mínima de 30 dies a la finalització de la seva vigència.
SETENA.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes a l’ordenament vigent.
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació,
la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera
d’Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi a la via administrativa, podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el
que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les parts referenciades
signen aquest conveni per triplicat exemplar en el lloc i data ut supra.
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*************************************************
12.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa sobre la comunicació de SAGESSA relativa a la
posada en marxa immediata no només del Centre de Dia, sinó també de la
3a planta de la residència. Una volta aprovats els pressupostos per part de
la Generalitat, durant el mes d’agost començaran els preparatius per tal
de que al mes de setembre s’incorpori el personal i que s’ocupin les 30
places del 3r pis. La previsió és que a final de setembre hi hagi una
ocupació del i una dotació de personal del 100%.
*************************************************
13.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Montse Forcades pregunta el destí que tindran dins l’Ajuntament
els 3 ordinadors adquirits a l’empresa PC Dreams. El Sr. Alcalde respon que
s’han destinat per dotar d’equipament informàtic tres despatxos de la 2a
planta que no disposaven d’ordinador.
El Sr. Sergi Fernández felicita el Sr. Alcalde per la recent signatura del
conveni de l’abocador, que suposarà un increment dels ingressos de
l’Ajuntament. També indica que l’absència dels regidors del seu grup a
l’acte de signatura del conveni va estar motivada pel fet de que van rebre
la notificació de l’acte el dia 25. Assenyala que fins ara havien rebut totes
les notificacions per escrit i que el canvi de criteri a l’hora de notificar la
celebració d’aquest acte els fa pensar que la seva presència a segons quins
esdeveniments incomoda. Recorda que el seu grup també forma part de
l’Ajuntament. Afegeix que si bé és cert que a la Junta de Portaveus es va
dir que la notificació s’havia fet via e-mail per estalviar paper, considera
que el canvi de criteri a l’hora de notificar s’hauria d’haver avisat i que,
per al futur, i per tal d’evitar malentesos i malpensaments, el seu grup
voldria que totes les notificacions se’ls hi fes per escrit. Per tant vol fer
constar al Plenari el malestar del seu grup pels fets descrits. També
aprofita la seva intervenció per a demanar una còpia de la documentació
relacionada amb el conveni signat.
El Sr. Alcalde comença agraint la seva felicitació fent-la extensiva a tot
l’Ajuntament i també a la Corporació sortint, que va iniciar el llarg
procediment administratiu. Per altra banda, assenyala que la Junta de
Portaveus hauria de tindre una funcionalitat mínima per evitar repetir
qüestions idèntiques al plenari indicant que a la portaveu del grup CIU ja
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se li va comentar que tenien total accés a la documentació relacionada
amb el conveni. Sobre el tema de l’absència del grup CIU a la signatura del
conveni el Sr. Alcalde assenyala que és cert que es va canviar el criteri per
a notificar i que es va convocar a tots els regidors via e-mail. Tanmateix
opina que arribar a malpensar de que la seva presència incomoda a l’equip
de govern està totalment fora de lloc i lamenta que des de el grup CIU es
pensi així. De totes formes, tot i que el mail municipal és una eina a
utilitzar pels membres de la Corporació, assenyala que si el seu grup
prefereix les notificacions per escrit, per la seva banda no té cap tipus
d’inconvenient.
El Sr. Sergi Fernández respon que la notificació telemàtica es va fer en
molt poc marge de temps respecte a l’acte, més encara tenint en compte
que altres assistents van rebre notificacions escrites amb data de sortida
del dia 18. Reitera, a més, que el fet de malpensar és una sensació que té
el seu grup, tot i que el tema hagi estat una qüestió involuntària. No
obstant la seva intenció no és ofendre l’equip de govern en relació amb
aquest fet, sinó únicament transmetre la sensació que els ha quedat al seu
grup.
El Sr. Alcalde agraeix la intervenció del Sr. Fernández.
El Sr. Josep Antoni Guiu manifesta que la intenció del seu grup és mantenir
els 100 dies de gràcia que el seu grup va anunciar que donaria a l’equip de
govern a l’acte de constitució. No obstant això el Sr. Guiu manifesta que el
seu grup vol que tota la documentació dels punts de l’ordre del dia estigui
disponible amb l’antelació de 48 hores que marca la llei. Posa l’exemple
del punt d’aprovació del programa de festes majors, que s’ha aprovat
sense disposar del programa ni del pressupost. Considera que és essencial
conèixer les despeses dels diferents actes, ja que tot i que hi ha
pressupostats 140.000 euros, igual que l’any passat, l’import final va ser
molt superior. Per tant, des del seu grup voldrien que sempre que es tracti
d’acords que suposin una despesa, pogueren tindre accés a tota la
documentació amb la suficient antelació.
El Sr. Alcalde lamenta que no tingueren el programa de festes definitiu
amb l’antelació requerida però difereix en el tema del pressupost. El punt
de l’ordre del dia és l’aprovació del programa i no del pressupost de
festes, que ja va ser aprovat amb l’aprovació del pressupost de la
Corporació. Però si a més de la quantia que figura al pressupost volen
consultar un pressupost més detallat de les festes per la seva banda no hi
cap tipus de problema.
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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, 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,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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