AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 16/2011 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVEMBRE 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
Extraordinària i urgent
16/2011
23 DE NOVEMBRE DE 2011
Decret d’Alcaldia núm.: 149/2011, de 23 de
novembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:30 hores
19:40 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.- Ratificació de la necessitat de la urgència.
2.- Declaració institucional arran la mort de la Sra. Montserrat
Estela Las
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.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA

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

L’article 79 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 disposa que en el cas que es convoqui una sessió
extraordinària de caràcter urgent s’haurà d’incloure com a primer punt de
l’ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no
resulta apreciada pel Ple, s’aixecarà acte seguit la sessió.
Arran la sobtada mort de la cap de llista del partit CiU a les passades eleccions
municipals, Sra. Montserrat Estela Las, cal que aquest Ajuntament expressi
públicament el seu pesar per aquesta desaparició. Per tant, vist l’establert en els
articles 97 i 98 a) i b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple de
l’Ajuntament de Flix, aprova per UNANIMITAT dels membres presents, 11 vots,
l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
ÚNIC.- RATIFICAR la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió.
*************************************************
2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
MONTSERRAT ESTELA LAS

ARRAN

LA

MORT

DE

LA

SRA.

L’Alcalde, Sr. Marc Mur Bagés, fa lectura de la següent declaració:
La mort de Montse Estela Las cap de llista de Convergència i Unió a les
passades eleccions municipals i regidora electa del nostre Ajuntament ens
omple de tristor, sentiment i dolor.
Per aquest motiu el Ple de l’Ajuntament de Flix i tots els grups municipals
representants manifestem i volem fer palés el nostre afecte i més absolut
respecte envers una persona que tan sols fa uns mesos va posar tota la
seva il·lusió encapçalant d’una manera decidida una candidatura amb una
actitud que l’honora.
El Ple de l’Ajuntament com a representant del conjunt dels veïns i veïnes
del municipi vol fer constar el reconeixement a la seva trajectòria i el seu
compromís de servei a la comunitat, exemplarment exercit des de
l’associacionisme en tantes ocasions.
Així mateix, ens volem sumar al dol dels seus familiars i amics als que
transmetem el condol davant tan significada pèrdua. Condol que volem fer
extensiu als seus companys de candidatura i a l’Agrupació Local de
Convergència i Unió.
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Es declaren tres dies de dol oficial durant els quals presidirà al balcó de
l’Ajuntament de Flix el domàs amb crespó negre suspenent-se al mateix
temps tots els actes oficials previstos per aquest Ajuntament.
El Sr. Josep Antoni Guiu pren la paraula per agrair en nom propi i de la
família les mostres de dol que els han fet arribar. Comenta que si Montse
Estela estigués present consideraria excessives les mostres de dol ja que
era una persona més donada a donar que no a rebre, era molt generosa.
Als que van tenir la sort de conèixer-la sempre recordaran la seva forma
d’afrontar la vida, en positiu. Al igual que mai s’oblidarà l’anterior cap de
llista, la Sra. Montse Canals, els companys militants a CiU mai oblidaran
tampoc la Sra. Montse Estela Las, mai oblidaran el camí que va intentar
marcar i que tractaran de seguir fent honor a la seva amistat.
Abans d’aixecar la sessió, l’Alcalde demana als presents guardar 1 minut de silenci
en memòria de la Montse.
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,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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