AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.: 9/2012 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2012
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
9/2012
15 DE NOVEMBRE DE 2012
Decret d’Alcaldia núm.: 137/2012, de 13 de
novembre
Sala de Plens de l’Ajuntament
20:30 hores
20:45 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, d’acord amb l’article 79.2
ROFEL.
2.- Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Ramon Sabaté Arqué al
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Flix.
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
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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.
El Sr. Alcalde explica les raons que motiven la necessitat de celebrar de forma
urgent la present sessió plenària. 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 seus membres, 11 vots, l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
ÚNIC.- RATIFICAR la urgència en la convocatòria d’aquesta sessió.
*************************************************
2.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. RAMON SABATÉ
ARQUÉ AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
Antecedents:
Amb data 13 de novembre de 2012 ha tingut entrada en el registre
de l’Ajuntament escrit de renúncia al càrrec de regidor del Sr. Ramon
Sabaté Arqué.
Fonaments de dret
-L’article 182.1 de la LOREG preveu que en cas de renúncia d’un
regidor, l’escó s’atribuirà al candidat o suplent de la mateixa llista atenent
al seu ordre de col·locació.
En conseqüència, el Ple adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia dels del Sr.
Ramon Sabaté Arqué al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Flix.
SEGON.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que remeti a aquesta
Corporació les credencials del següent candidat de la llista del PSC, Sr.
Josep Pérez Giral.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
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El Sr. Alcalde atorga al Sr. Ramon Sabaté la paraula:
Gràcies senyor alcalde.
Regidores, regidors.
Abans d’ahir, dimarts, vaig lliurar al senyor alcalde la meva renúncia com
a regidor de l’ajuntament de Flix.
Des de fa temps he estat implicat en activitats de caire popular i sempre he
procurat complir amb els compromisos adquirits. Fins avui, mai he
renunciat a fer-ho però les circumstancies esdevingudes en aquest darrer
any m’han dut a prendre aquesta decisió personal i irrevocable.
Soc conscient, i em sap greu, que aquest fet pot generar una situació
incòmoda a la corporació municipal, especialment a l’equip de govern i,
sobre tot, a les companyes i companys del grup municipal del PSC. Podeu
estar segurs de que aquesta no ha estat la meva intenció. Us prego que em
disculpeu. Us asseguro que no ha estat una decisió gens fàcil i és que la
vida ens diu que les coses son com son i no sempre com ens agradaria que
fossin.
Han estat gaire be 6 anys dedicats a l’ajuntament. Ho he fet amb il·lusió i,
com tots, procurant fer la feina ben feta. Això sol ha estat possible gràcies
al caliu de la gent de la casa. No ha estat casualitat pujar les escales
xiulant alguna cançó, és que m’hi heu fet sentir molt a gust.
A tothom, a la gent de la Veu de Flix, de la Radio, la biblioteca, escola de
música, centre d’empreses, grup natura, la brigada, els guàrdies
municipals, serveis tècnics, arxiu i serveis administratius, a tots moltes
gràcies per tot.
Fent balanç he tret la conclusió de que he estat afortunat. He tingut la sort
de comptar amb uns companys de partit i un electorat que han confiat en
mi. Això m’ha permès formar part, per dos cops, del govern i tastar des de
dins la tasca municipal. He après a escoltar i escoltant he aprés a decidir.
He notat l’afecte de la gent.
A la gent del poble, aquells que han fet lluir les festes amb la seva
col·laboració per Nadal, Reis, Carnaval, Setmana Santa, Corpus, Sant Joan,
Diada i Festa Major, a tots moltes gràcies.
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Gràcies a les pubilles i hereus per la vostra joventut i per fer-me sentir un
de vosaltres. I, sobre tot, a la gent de la comissió de festes. Segur que
sense vosaltres res de tot el que he gaudit hagués estat possible. El poble
en pot estar molt orgullós de la vostra feina.
He tingut sort, ja ho he dit abans, la mateixa sort que desitjo i estic segur
que serà així al nou regidor.
Als companys de la darrera legislatura gràcies per tot.
Sergi, Montse, Josep Antoni, tot i les diferències, un plaer compartir el
plenari amb vosaltres.
Raül, Fina, Francesc, dir-vos que ha estat molt enriquidor viure junts el dia
a dia amb l’equip de govern.
Noelia, Rita, Marc, Delfí, moltes gràcies per la complicitat, per les
vivències, per la vostra comprensió i pel vostre afecte.
Gràcies a tots.
El Sr. Francesc Barbero, portaveu del grup ERC, manifesta el seu agraïment
al Sr. Sabaté per la seva tasca com a regidor, tant d’aquesta com de
l’anterior legislatura. Considera que trobaran a faltar la seva experiència i
li vol agrair la tasca desenvolupada amb les associacions amb les quals ha
participat. Acaba la seva intervenció manifestant que ha estat un plaer
haver treballat amb ell.
El Sr. Sergi Fernández, en representació del grup CiU, felicita al Sr. Sabaté
pels seus anys com a regidor, una tasca gens fàcil i també per haver
desenvolupat les seves funciones amb il·lusió. També aprofita l’ocasió per
demanar-li disculpes per si a causa de la seva intervenció en algun ple
anterior s’hagi pogut sentir ofès.
Finalment el Sr. Alcalde vol agrair el treball realitzat pel Sr. Sabaté i la seva
total implicació. Manifesta que ha estat una persona totalment implicada
amb el municipi i les seves entitats i per això ha estat un plaer treballar
tots plegats. Li sap francament greu la seva renúncia i no haver pogut
finalitzar la legislatura.
*************************************************
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
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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
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