ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 16 D’ABRIL DE 2019
Expedient núm.:
PLN/2019/5

Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:
Presidida per:
Secretari-Interventor:

Marc Mur Bagés (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/06/2019
HASH: 3348491c0b015fdc807e849aac646918

Càrrec
Alcalde-president:
Tinents d’Alcalde:
Regidors:

Secretari:

Òrgan col·legiat:
PLE
Dades de la sessió:
Extraordinària
16 d’abril de 2019
Des de les 19:30 fins a les 19:57 hores
Sala de Plens
Marc Mur Bagés
Arturo González Benet
Assistents:
Nom i Cognoms
Marc Mur Bagés
Francesc Barbero Escrivà
Josep Solé Rojals
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Lara Bertran López de los Mozos
Norma Pujol Farré
Albert Mani Martínez
Núria Blanch Hernández
Arturo González Benet

Assisteix
SI
SÍ
SÍ
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1.- Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat»
2.- Delfí Castellví Descarrega: «Impossibilitat»

A) PART RESOLUTIVA

1.- EXPEDIENT 262/2019. CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR DE FLIX A LA SRA.
DOLORS MONTAGUT SABATE
Votació: Unanimitat
L’article 189 del ROFRJ reconeix a les Corporacions Locals la possibilitat de crear medalles,
emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics.
L’Ajuntament de Flix, va aprovar, en base al que estableix l’article 189 del ROFRJ, en sessió
de 28 de novembre de 2018,el Reglament Regulador del Protocol, dels honors i de les
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distincions de l’Ajuntament de Flix(RPHDAF), Reglament que es va publicar en el Butlletí Oficial
de la província de Tarragona de 8 de febrer de 2019.
La regulació de les medalles d’honor es desenvolupa en els articles 22 i 23 del RPHDAF, i es
desprèn que es pot atorgar amb caràcter individual o col·lectiu, es pot atorgar a persones
físiques i jurídiques, públiques o privades i els destinataris d’aquestes medalles s’han de
distingir per una trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat.
Un cop finalitzat el procediment previst al RPHDAF, en data 22 de març de 2019 es va constituir
la Comissió d’Honors i Distincions que va aixecar acta segons la qual es proposava atorgar la
Medalla d’honor de la població de Flix entre altres a Dolors Montagut Sabaté, sotmetre la
proposta a exposició pública durant 15 dies naturals i presentar-la al proper plenari del
Consistori.
Transcorregut el termini de 15 dies d’exposició pública sense que s’hagin presentat
al·legacions, s’ha de procedir a una votació dels membres del Ple.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’aprovació de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Concedir la Medalla d’honor de la població de Flix a la Sra. Dolors Montagut Sabaté per la
seva trajectòria dedicada a la millora del municipi en la formació musical de generacions de
flixancos.
2.- EXPEDIENT 263/2019. CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR DE FLIX A LA SR.
PERE JOSEP JIMÉNEZ MUR
Votació: Unanimitat

L’Ajuntament de Flix, va aprovar, en base al que estableix l’article 189 del ROFRJ, en sessió
de 28 de novembre de 2018,el Reglament Regulador del Protocol, dels honors i de les
distincions de l’Ajuntament de Flix(RPHDAF), Reglament que es va publicar en el Butlletí Oficial
de la província de Tarragona de 8 de febrer de 2019.
La regulació de les medalles d’honor es desenvolupa en els articles 22 i 23 del RPHDAF, i es
desprèn que es pot atorgar amb caràcter individual o col·lectiu, es pot atorgar a persones
físiques i jurídiques, públiques o privades i els destinataris d’aquestes medalles s’han de
distingir per una trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat.
Un cop finalitzat el procediment previst al RPHDAF, en data 22 de març de 2019 es va constituir
la Comissió d’Honors i Distincions que va aixecar acta segons la qual es proposava atorgar la
Medalla d’honor de la població de Flix entre altres a Pere Josep Jiménez Mur, sotmetre la
proposta a exposició pública durant 15 dies naturals i presentar-la al proper plenari del
Consistori.
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L’article 189 del ROFRJ reconeix a les Corporacions Locals la possibilitat de crear medalles,
emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics.

AJUNTAMENT DE FLIX

Transcorregut el termini de 15 dies d’exposició pública sense que s’hagin presentat
al·legacions, s’ha de procedir a una votació dels membres del Ple.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’aprovació de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Concedir la Medalla d’honor de la població de Flix a la Sr. Pere Josep Jiménez Mur per la
seva trajectòria dedicada a la millora del municipi en la conservació, promoció i difusió del
patrimoni natural de Flix.
3.- EXPEDIENT 264/2019. CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR DE FLIX A LA SRA.
ANNA MARIA GARCIA CORTINA
Votació: Unanimitat
L’article 189 del ROFRJ reconeix a les Corporacions Locals la possibilitat de crear medalles,
emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics.
L’Ajuntament de Flix, va aprovar, en base al que estableix l’article 189 del ROFRJ, en sessió
de 28 de novembre de 2018,el Reglament Regulador del Protocol, dels honors i de les
distincions de l’Ajuntament de Flix(RPHDAF), Reglament que es va publicar en el Butlletí Oficial
de la província de Tarragona de 8 de febrer de 2019.
La regulació de les medalles d’honor es desenvolupa en els articles 22 i 23 del RPHDAF, i es
desprèn que es pot atorgar amb caràcter individual o col·lectiu, es pot atorgar a persones
físiques i jurídiques, públiques o privades i els destinataris d’aquestes medalles s’han de
distingir per una trajectòria dedicada a la millora del municipi en qualsevol aspecte o activitat.

Transcorregut el termini de 15 dies d’exposició pública sense que s’hagin presentat
al·legacions, s’ha de procedir a una votació dels membres del Ple.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’aprovació de la següent,
Proposta d’acord:
1r.- Concedir la Medalla d’honor de la població de Flix a la Sra. Anna Maria Garcia Cortina per
la seva trajectòria dedicada a la millora del municipi com a funcionària exemplar sempre al
servei del poble.
Abans d’aixecar la sessió, el Sr. Alcalde vol fer constar en acta el seu condol i el de tota la
Corporació, pel traspàs de la Neus Català Pallejà,
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Un cop finalitzat el procediment previst al RPHDAF, en data 22 de març de 2019 es va constituir
la Comissió d’Honors i Distincions que va aixecar acta segons la qual es proposava atorgar la
Medalla d’honor de la població de Flix entre altres a Anna Maria Garcia Cortina, sotmetre la
proposta a exposició pública durant 15 dies naturals i presentar-la al proper plenari del
Consistori.

AJUNTAMENT DE FLIX

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 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
Signat: Marc Mur Bagés, Alcalde-President; Arturo González Benet, secretari.
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