AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 5/2015 DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNY DE 2015
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
5/2015
10 DE JUNY DE 2015.
Decret d’Alcaldia núm.: 57/2015, de 5 de juny
Sala de Plens de l’Ajuntament.
20:00 hores
20:25 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Noèlia Colomines Juan
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

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.: 5/2015, corresponent a la sessió ordinària de 20 de
maig de 2015.
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).
*************************************************
Un cop aprovada l’acta el Sr. Alcalde procedeix a donar la paraula, com és
costum, als regidors i regidores sortints per tal que es puguin acomiadar.
En primer lloc el Sr. Raül Sabaté vol manifestar el seu agraïment als
companys del consistori. Assenyala que mentre vas aprenent la vida va
tenint suc i en aquests 4 anys de la seva única legislatura he aprés molt.
Tant en un primer moment, on hi havia oposició, com després del pacte de
govern on hi havia unanimitat, ha estat un plaer treballar amb els
companys. També dóna les gràcies al personal de l’Ajuntament. Creu que
els veïns de Flix es poden sentir orgullosos de la professionalitat dels
treballadors, que els han ajudat a desenvolupar la seva tasca com a
regidors. També vol agrair la gent del poble la seva ajuda a la regidoria
d’esports de manera desinteressada i voluntària. Considera que ha fet la
seva tasca de la millor forma a que ha pogut aspirar, igual que passa al
món de l’esport. Al nou consistori els demana que facin el millor per Flix
de la forma que creguin que és millor.
A continuació la Sra. Noèlia Colomines agraeix en primer lloc a Marc la
possibilitat d’haver entrat a la seva candidatura, al municipi per haver-li
concedit la confiança per a poder treballar per Flix i a tots els companys i
companyes que formen l’equip de govern dels quals ha après molt.
Manifesta que han estat quatre anys difícils però que ha treballat i
esforçat fins al últim moment i correspon als altres fer les corresponents
valoracions. Ser regidora ha estat una experiència única i que recomana a
tothom i que pot ser aniria bé com a societat fer-ho de manera obligada,
veure la realitat del dia a dia des d’una altra perspectiva és molt
gratificant. Se’n va molt agraïda per dos motius a banda dels ja destacats.
Dóna gràcies al poble de Flix la rigorositat amb què ha valorat la seva
gestió, que fins i tot en la crítica ha estat constructiu i respectuós. Dóna
també les gràcies als treballadors per la seva implicació i sensibilitat, que
fa que una persona com ella, gens familiaritzada amb la política local,
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pugui fer la seva tasca de regidora. Ha pogut a conèixer més estretament
els treballadors, als que considera bons professionals i millors persones.
La Sra. Josefina Carranza comença agraint la tasca del personal de
l’Ajuntament per la seva col·laboració en tot moment, però especialment
la de Yolanda Català per la seva paciència i permetre-li arribar allà on les
seves circumstàncies personals no li permetien. I també el seu agraïment a
Dolors de la biblioteca per la seva ajuda i experiència a l’hora d’organitzar
presentació de llibres, actes com la Marató o Sant Jordi. Diu que ha evitat
parlar en públic aquests anys ja que considera que en qualsevol acte
l’últim que vol el veí és escoltar al polític de torn però avui ho havia de
fer. Considera que aquesta legislatura ha estat sentimentalment molt
intensa, amb moments de riure i plorar tots junts i també per separat. Hi
ha hagut imprevistos com l’enfonsament de la barca quan estudiaven com
organitzar la seva reparació. Li ha sabut greu no disposar de més diners
per cultura o haver de retallar actes a causa de la crisi de la fàbrica, o de
no haver pogut ampliar les recerques del patrimoni històric, especialment
el medieval. Assenyala que ha estat una experiència sorprenent, regidors
que pensava estaven al seu costat no ho han estat tant i d’altres que no
s’ho pensava li han donat tot el seu suport. Està satisfeta d’haver estat al
costat de Marc i que pot contar amb ella sempre que ho necessiti i no li
importaria repetir experiència si la seva situació personal li ho permet. Vol
fer la reflexió que marxen les quatre dones, tot i que pot ser és una
casualitat. Finalment vol alçar la veu en favor de la cultura i el patrimoni i
que a l’hora de fer pressupostos són essencials per tirar endavant.
Musicalment estan ben considerats però la cultura abarca altres àmbits
que cal potenciar.
La Sra. Montserrat Forcades manifesta que ha estat un privilegi formar
part del consistori durant aquests quatre anys. Han estat intensos marcats
per dos fets importants: una, la pèrdua d’una bona companya i amiga, la
Montserrat Estela Las, i l’altra l’ERO d’Ercros que va suposar un punt
d’inflexió en la vida política i social del poble. El grup de Convergència va
estar dos anys a la oposició defensant les seves propostes en benefici del
poble. També va formar part de l’equip de govern del Consell Comarcal on
es va trobar com a casa i va poder aportar el seu gra de sorra en les seves
tasques i com a presidenta del Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre. Durant
els dos últims anys, com a membres del govern de l’Ajuntament, espera
haver desenvolupat la seva tasca com a regidora d’Urbanisme de la millor
forma possible. Vol donar les gràcies, en primer lloc, a tots els veïns i
veïnes que fa quatre anys van donar la seva confiança a les persones que
formaven part de la llista de Convergència. També als membres d’aquesta
llista per la seva empenta i entusiasme i als treballadors de l’Ajuntament
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que l’han ajudat en el dia a dia en la seva tasca. També recorda en aquest
acte a la Montse Estela pel seu coratge i espenta fins l’últim moment. Per
acabar vol donar ànims al nou equip de govern que es constituirà el proper
dissabte per continuar treballant pel poble i desitjar-los sort en aquesta
nova etapa que comença.
El Sr. Josep Antoni Guiu agraeix en primer lloc als treballadors de la casa la
seva dedicació i facilitats que han donat als regidors al llarg dels 4 anys,
amb una menció especial pel Cos de Guàrdies Municipals per la seva tasca
dels últims anys que ha anat molt més enllà del que són les seves
responsabilitats. Han estat 4 anys difícils per a tots, els dos primers anys a
la oposició i els altres dos al govern, que s’assimila a tota la seva etapa a
l’Ajuntament. El moment era difícil però creu que la feina ha estat
positiva. Agraeix als seus companys la seva amistat i entrega i lleialtat cap
a l’Ajuntament de Flix i cap al poble de Flix. Desitja als regidors que ara
començaran la màxima sort i que dediquin amb paciència i ganes a la tasca
que suposa dirigir les riendes de l’Ajuntament.
Finalment la Sra. Rita Costa exposa que fa dies que busca les paraules més
adequades que puguin resumir el que han representat 16 anys dins de
l’Ajuntament. Del passat ja no es pot fer res però deixa molts records de
gent que ha estat molt important i especial com Floreal, Candi o Montse
Canals i d’un bon amic que sempre li va donar bons consells, Juan José
Prunera, sempre atent i cordial i també fa un record a la pubilla Marina
Muntaner. Assenyala que l’emoció és pensar en les coses que ha viscut i
es quan li ve al cap la paraula gràcies. Gràcies al poble de Flix, a la gent de
Flix per la confiança que ha dipositat en ella i en tot l’equip de gent amb
que ha pogut treballar i compartir tasques municipals. Han continuat un
camí que ja estava començat i atapeït de projectes pel poble. Ho han fet
tot amb molta bona intenció i també ha estat més fàcil tenir al grup gent
que els ha tutelat administrativament parlant molt bé, en especial, Delfí.
Explica que aquests últims quatre anys ha estat a l’Ajuntament perquè
Marc, una vegada més, va confiar en ella i en la seva manera de treballar.
Agraeix a l’Alcalde que hi pensés en ella i desitja que amb el nou equip de
gent de Flix puguin continuar empenyent Flix cap a un futur millor. Vol
donar també les gràcies a tot el personal d’oficines, administratius,
secretàries, tècnics, monitors d’esport, a la gent que ha col·laborat
estretament amb ella com la tècnic de joventut, monitors i voluntaris del
Tria’t l’estiu, fira parc, tallers de Pasqua i moltes activitats més. Espera
que tots continuïn col·laborant ja que sense els treballadors és molt difícil
dur a terme moltes activitats que es fan al poble. Finalment agraeix la seva
família, Gerard, Norma i Maria el seu suport, paciència i comprensió.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Rita Costa Puey, a instància del 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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