AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 1/2014 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2014
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
1/2014
28 DE GENER DE 2014
Decret d’Alcaldia núm.: 7/2014, de 24 de gener
Sala de Plens de l’Ajuntament.
20:00 hores
20:40 hores

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

*S’incorpora durant el transcurs de la sessió
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

del dia
Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Despatx oficial.
Aprovació, si escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre
els termes municipals de Riba-roja d’Ebre i Flix.
Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.
Ratificació de la designació d’un nou membre de Flix Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, SAM.
Assumptes sobrevinguts.
Informes diversos.
Precs i preguntes.
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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.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 18 de desembre de 2013
-Acta sessió extraordinària i urgent de data 31 de desembre de 2013
No havent observacions, s’entén aprovada l’acta, 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).
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL
2.1.-RELACIÓ DECRETS
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 119/2013, de 13/12/13, al
7/2014 de 24/01/14:
Decret
119/13
120/13

Data
13/12/13
20/12/13

121/13
122/13
123/13

27/12/13
27/12/13
30/12/13

124/13
125/13

30/12/13
30/12/13

1/14
2/14
3/14

08/01/14
10/01/14
10/01/14

4/14

10/01/14

5/14

20/01/14
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Referència
Anul·lació rebuts indeguts
Concessió de llicència d’activitat recreativa extraordinària a la carpa
d’hivern
Convocatòria Junta de Govern de 27 de desembre
Nomenament secretària accidental
Convocatòria sessió extraordinària i urgent de 31 de desembre de
2013
Contractació laboral per màxima urgència
Correcció errada material a la Junta de Govern de 27 de desembre
de 2013
Convocatòria Junta de Govern el dia 9 de gener de 2014.
Nomenament secretària accidental
Aprovació definitiva del projecte d’Arranjament del carrer Major,
últim tram
Aprovació definitiva del projecte de reposició de serveis del carrer
Castell trams núm. 32 a 56
Convocatòria Junta de Govern del dia 20 de gener de 2014.
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6/14
7/14

20/01/14
24/01/14

Anul·lació rebuts indeguts
Convocatòria Ple ordinari del dia 28 de gener de 2014

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE RIBA-ROJA D’EBRE I FLIX
Atès el procediment de delimitació dels termes municipals de Riba-roja
d’Ebre i Flix, pel qual en dates 20 de gener i 22 de setembre de 2010 es
varen reunir les comissions de delimitació municipals amb representants
de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base de la documentació obrant
a l’expedient corresponent, les representacions municipals i els tècnics de
la DGAL i de l’ICC, han reconegut la línia del terme.
Atès que de la reunió anterior es va estendre acta amb la conformitat de
les comissions dels dos ajuntaments i, d’acord amb l’article 31.3 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, aquesta acta ha de
ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació.
En conseqüència, es
següent

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la

PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Riba-roja d’Ebre i Flix, d’acord amb allò que es
disposa a l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, a
la Direcció General d’Administració Local i al Institut Cartogràfic de
Catalunya als efectes oportuns.
El Sr. Francesc Barbero explica que aquest acord neix d’un expedient
iniciat a la legislatura anterior. Les operacions de delimitació no suposen
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cap canvi rellevant dels termes municipals fixats l’any 1918, sinó que
únicament es busca un aprofundiment de caràcter tècnic.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS DEL PLE (10 VOTS) DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DELS SEUS MEMBRES, 11 VOTS.
*************************************************
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LOCALRET
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret
en el que l’Ajuntament de Flix en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de
novembre de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions
ni al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci
Localret, d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció
de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit
d’informació pública, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació
a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar,
en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents
criteris:
1.
Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats
locals catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci
quedaria integrat per:
•
Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se
en el Consorci.
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•
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat
la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran
formar part del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell
Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
•
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, segons el règim actual.
2.
Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar
la finalitat i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en
el camp de les comunicacions electròniques, les noves tecnologies i
l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per
actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
3.
Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de
caràcter territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a
modificar la composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que
totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els
òrgans de govern.
4.
Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació
estatutària per corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els
estatuts a les darreres modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les
mateixes s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el
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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord
previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i
acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del
Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de
la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts
proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci
local Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió
plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient
administratiu.
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al
seu coneixement i efectes escaients.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS DEL PLE (10 VOTS) DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DELS SEUS MEMBRES, 11 VOTS.
*************************************************
5. APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ D’UN NOU MEMBRE
DE FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM
Antecedents:
Atès que el Consell d’Administració, en sessió de data 15 d’octubre de
2009, va acordar modificar el número de membres del Consell
d’Administració per tal de constituir un consell més participatiu i obert al
teixit social de la població, incloent dins de la seva composició:
-Un conseller, representant del Consell Comarcal.
Atès que en data 3 d’octubre de 2013 s’ha rebut una notificació per part
del Consell Comarcal proposant el nomenament del Sr. Antonio Suárez
Franquet com a conseller titular del Consell d’Administració de Flix, Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, SAM, en representació del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre; i al Sr. Gil Martí i Jové com a suplent.
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament dels
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats, entre els quals es
troba el consell d’administració de Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques,
SAM.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Flix, constituït en
junta generl’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
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Primer.- RATIFICAR la designació com a conseller titular de Flix, Gestió
d’Iniciatives Econòmiques, SAM, en representació del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre al Sr. Antonio Suárez Franquet, i al Sr. Gil Martí i Jové com
a suplent.
Segon.- TRASLLADAR el present acord a les persones nomenades a efectes
d’acceptació i als òrgans pels quals han estat nomenats a efectes de
notificació.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS DEL PLE (10 VOTS) DEL TOTAL DEL
NOMBRE LEGAL DELS SEUS MEMBRES, 11 VOTS.
*************************************************
6.- 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
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:
6.1.-Aprovació de la moció per a una política activa envers els habitatges
desocupats en mans d’entitats bancàries al municipi de Flix.
6.2.- Aprovació de la moció de suport a la campanya de recollida de
signatures “Signa un vot per la independència”.
EL PLE, APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS DEL PLE, 10 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, (APROVADA PEL DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28
D’ABRIL), 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.
S’incorpora a la sessió la Sra. Josefina Carranza Larrosa
6.1.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS
HABITATGES DESOCUPATS EN MANS D’ENTITATS BANCÀRIES AL MUNICIPI DE
FLIX
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Ha calgut que passés una dècada des dels primers censos municipals d’habitatges
desocupats; 9 anys des de la Llei del Dret a l’Habitatge i 11 des de la modificació
de la Legislació d’Hisendes Locals que obria la porta al recàrrec de l’IBI sobre els
habitatges desocupats, pendent però encara de desenvolupament reglamentari, i
per tant no operatiu, perquè s’acabi imposant la pressió social per posar en valor
tot el parc d’habitatge desocupat que ho estigui per causes no justificades en
garantia del dret a l’habitatge. Alguns Ajuntaments han iniciat un procés
sancionador tal que els habitatges desocupats sense cap motiu jurídic, com són els
habitatges propietat d’entitats financeres, puguin ser destinats a garantir el dret a
l’habitatge a una unitat familiar que ho necessiti.
Atès que la Llei del dret a l’habitatge del 2007 defineix com a incompliment de la
funció social del dret de propietat la desocupació injustificada més de 2 anys,
tipificant com a infracció molt greu aquesta desocupació després que s’hagi
intentat arbitrar amb el propietari mesures per incentivar la seva ocupació. I
també, què s’entén per habitatge desocupat, dificultats probatòries a banda.
Atès que la via fiscal mitjançant recàrrecs en l’IBI no és possible per falta de
desenvolupament reglamentari d’una previsió molt genèrica de l’article 73 de la
Llei d’ Hisendes Locals.
Atès que en l’acord de governabilitat entre CiU i ERC de desembre de 2012 (Annex
III) hi ha el nou impost sobre habitatges desocupats per donar resposta tributària
a la manca de voluntat de l’Estat pel que fa a la utilització de la via de l’IBI, però un
impost d’aquesta naturalesa per definició és una mesura de foment, no pas
sancionadora, per la qual cosa el fet imposable tindrà més limitacions que les
sancions previstes a la Llei del dret a l’habitatge. Per exemple, el “no nat” recàrrec
sobre l’IBI era previst sobre un màxim del 50% de la quota líquida de l’IBI.
Atès que en el darrer debat de política general es va aprovar una Resolució, que
s’ha reiterat en una Moció del Parlament de 5 de desembre de 2.013 presentada
per ERC per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies
desnonades, en què s’instava al Govern a crear aquest 2014 el Fons Social
d’Habitatge de Catalunya amb els habitatges desocupats de les entitats financeres
i del SAREB, amb gestió concertada amb les entitats socials, atesa la insuficient
dotació que suposen els 1.092 habitatges del Fons Estatal, l’exclusió del tercer
sector en la seva gestió i el drama dels desnonaments (12.000 a Catalunya els tres
primers trimestres del 2013).
Així, convençuts que l’acció coordinada entre Ajuntaments i Generalitat, sumant
la via fiscal i la sancionadora, pot ajudar a pal·liar les greus mancances que avui es
donen sobre el dret d’accedir a un habitatge digne, es proposa a aquest Plenari
l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Flix a planificar i
desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el dret a
un habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.
SEGON. Crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits en mans d’entitats
bancàries, amb la finalitat de conèixer l’estoc d’habitatges permanentment
desocupats.
TERCER. Promoure i iniciar totes les gestions necessàries per tal de portar a terme
un procés sancionador emparat en la Llei 18/2007 per als habitatges desocupats
sense cap motiu jurídic i que estiguin en mans de les entitats bancàries.
QUART. Demanar a la Generalitat de Catalunya que avanci en els treballs de
creació del nou impost sobre habitatges desocupats en mans d’entitats bancàries.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
El Sr. Francesc Barbero explica que la moció pretén incidir en aquells habitatges
desocupats de forma permanent pels bancs i que serien susceptibles de ser
destinats a habitatge social.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
6.2.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA
DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el
procés sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren
el símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la
manifestació del 10-J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia
resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la
voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un
nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i
l’actuació de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al
procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –
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Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional–
n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les
nostres mans perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que
sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el
referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha
de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues
possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa
institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions
estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius
fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC
han acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis
de Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del
procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica
d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a
convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat
espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral
d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, es proposa al Ple, recollint la voluntat popular, l’adopció
de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa
un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de
març de 2014.
Segon.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida
de signatures.
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Tercer.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència i
a l’Assemblea Nacional Catalana.
El Sr. Alcalde explica que, prenent com a antecedent el bon funcionament de
l’Assemblea Nacional Catalana, l’Associació de Municipis per la Independència va
redactar aquesta moció per tal que la recollida de signatures es fes dintre d’un
context més convincent i formal. Aquest acord faculta, a més, a l’Ajuntament a
instar a la població a participar en la campanya de recollida de signatures. Aquesta
campanya tindrà una major utilitat si tots afegeixen de la seva part.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA, S’APROVA PER
UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL PLE, 11 VOTS.
*************************************************
7.-INFORMES DIVERSOS
El Sr. Alcalde informa:
Tot i que a través de Càritas i els bancs d’aliments les persones més
necessitades reben aliments, en els moments en que es distancia en el
temps aquesta ajuda resulta palès que hi ha gent que té necessitats. Per
aquest motiu la Junta de Portaveus de l’Ajuntament va decidir ahir
fomentar una campanya de recollida d’aliments amb la col·laboració de la
població i dels establiments més importants del municipi que es duria a
terme el proper mes en dates que es faran públiques properament. El banc
d’aliments es gestionarà conjuntament entre Ajuntament i la parròquia.
El dissabte passat es va rebre la visita del Conseller de Presidència,
Francesc Homs, després d’un acte de CiU al municipi. El conseller va
expressar el seu desig de tenir un canvi d’opinions amb els regidors. Va ser
una trobada fructífera que va servir per transmetre-li una sèries
d’inquietuds. Agraeix especialment als regidors del grup municipal CiU de
Flix la coordinació de l’acte del seu partit amb la visita al municipi.
Dintre del compromís de transparència que des dels inicis de legislatura ha
volgut transmetre l’equip de govern de l’Ajuntament, durant les últimes
dos setmanes s’ha afegit a la web de l’Ajuntament, a banda de les
retribucions dels regidors, el ROM, les actes de plens, el pressupost de
l’any 2014, l’estat d’execució del pressupost de 2013, els òrgans
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col·legiats, la periodicitat de les seves sessions, les competències dels
diferents òrgans, convenis i subvencions amb entitats. Amb aquesta
informació Flix passa a ser un dels municipis més transparents de
Catalunya.
Demà se signarà el conveni amb l’Alcalde de Riba-roja d’Ebre de
col·laboració entre les biblioteques públiques dels dos municipis. Aquest
té per objectiu la cessió de llibres, amb una vigència de 2 anys, entre
d’altres. És positiu establir mecanismes de col·laboració entre els dos
municipis.
Els serveis administratius estan treballant en la redacció de dos convenis,
amb l’associació La Cana i el Grup de Natura Freixe, per tal d’agilitzar dos
actuacions: la inversió per a fer visitable el Molí d’Oriol i la passera de la
Reserva Natural de Sebes.
*************************************************
8.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
*************************************************
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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