AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 9/2011 CONSTITUTIVA DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY 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:
Regidors electes:

Secretari-Interventor:
Excusa assistència:
Regidors electes:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
9/2011
11 DE JUNY DE 2011.
Decret d’Alcaldia núm.: 66/2011, de 8 de juny
Sala de Plens de l’Ajuntament
12:30 hores
13:10 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Rita Costa Puey
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull

Sra. Montserrat Estela Las

Ordre del dia:
1. Constitució de l’Ajuntament de Flix sorgit de les eleccions locals
celebrades el passat dia 22 de maig de 2011.
2. Elecció de l’Alcalde.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX SORGIT DE LES ELECCIONS LOCALS
CELEBRADES EL PASSAT DIA 22 DE MAIG DE 2011.
El Secretari de la Corporació, Sr. Luis Martín Montull, comença l’acte dient: “Bon
dia. En compliment de l’establert en la legislació de règim local i en la
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legislació de règim electoral general, iniciem l’acte de constitució del nou
Ajuntament de Flix sorgit de les eleccions locals celebrades el dia 22 de
maig de 2011.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, en conformitat amb el que
disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les
operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels Regidors o Regidores
electes de major i menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat,
mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta
Electoral de Zona de Reus i el Document Nacional d’Identitat.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment
prevista d’acatament de la Constitució.
d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa del municipi.
En aquest acte es troba a disposició de tots els Regidores i Regidores
electes la documentació exigida per l’article 36.2 del Reglament
d’Organització i Funcionament dels Ens Locals –acta d’arqueig, justificat
d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament, dipositats en la Caixa
municipal i en Entitats Bancàries, així com la documentació relativa a
l’Inventari del Patrimoni municipal i dels seus organismes autònoms.
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’Edat, per la qual cosa s’invita
que pugin a l’estrada:
- Sr. Francesc Lluís Barbero i Escrivà, com a Regidor de menys edat.
- Sr.Delfí Castellví Descarrega, com a Regidor de més edat i que actuarà
com a President de la Mesa.”
S’incorporen a la Mesa d’Edat i a la presidència de la sessió el Sr. Delfí Castellví i el
Sr. Francesc Barbero.
El Sr. Delfí Castellví diu: “Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la
constitució de l’Ajuntament de Flix. Prego al Sr. Secretari doni lectura a les
disposicions legals que regulen l’acte de constitució de la Corporació i a
l’acta de la Junta Electoral de Zona de Reus d’escrutini i proclamació
realitzades a la ciutat de Reus el dia 27 de maig de 2011.”
El Secretari diu: “L’article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General estableix: “Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió
pública el dia que fa 20 després de la celebració de les eleccions... . Per
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aquest motiu, es constitueix una Mesa d’Edat formada pels electes més
gran i més jove que hi siguin presents a l’acte de constitució i actua de
Secretari el de la Corporació.
La Mesa comprova les credencials presentades, o les acreditacions de la
personalitat dels electes, basant-se en les certificacions que a l’Ajuntament
hagi tramés la Junta Electoral de Zona. Acabada aquesta operació, la Mesa
declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels
consellers electes. Si no fos així, es celebrarà sessió dos dies després,
quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre de
consellers presents.
L’acta d’escrutini de la Junta Electoral de Zona de Reus disposa el següent:
Acta d’escrutini
A la ciutat de Reus, essent les 12:30 hores del dia 27 de maig de
2011, es reuneix la Junta Electoral per procedir a la proclamació oficial
dels candidats electes a Regidors en les Eleccions Locals celebrades en el
municipi de Flix:
Nre. d’electors censats: 3.073
Nre. de votants: 2.115
Nre. de vots a favor de candidatures: 1.975
Nre. de vots en blanc: 65
Nre. de vots nuls: 75
Nombre de vots obtinguts per cada candidatura
PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA - PROGRES MUNICIPAL: 924
CONVERGENCIA I UNIO: 567
ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL: 484
D’acord amb els resultats esmentats, es proclama electes als
següents candidats:
Marc Mur Bagés
Delfí Castellví Descarrega
Ramon Sabaté Arqué
Noèlia Colomines Juan
Rita Costa Puey
Montserrat Estela i Las
Montserrat Forcades i Margalef
Sergi Fernández i Estopà
Josefina Carranza i Larrosa
Francesc Lluís Barbero i Escrivà
Raül Sabaté i Cervelló”
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Els Regidors es van incorporant a la Sala de Plens a mesura que són
cridats, a excepció de la Sr. Montserrat Estela, que per problemes de salut
no ha assistit a l’acte.
Continua dient el Secretari: “Reclamacions i protestes presentades pels
Representats i Apoderats davant la Junta Electoral i resolucions adoptades:
Cap
Recursos presentats, en el seu cas, davant la Junta Electoral i les
seves corresponents resolucions: Cap.
Finalitzat l’acte de proclamació d’electes a les 12,30 hores del dia
assenyalat en l’encapçalament, s’extèn la present acta per triplicat
exemplar, signada pel President i pel Secretari de la Junta Electoral.”
Examinades per la Mesa d’Edat les credencials presentades i comprovada la
personalitat dels assistents, el Sr. Delfí Castellví diu: “Donat que assisteixen a la
sessió 10 dels 11 Regidors electes que representen la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, jo, Delfí Castellví Descarrega,
com a President de la Mesa, declaro que existeix el quòrum d’assistència
necessari per a la celebració de la sessió i prego que els seus membres
prestin el jurament o promesa dels seus càrrecs. Prego al Secretari que
vagi cridant un per un els Regidors i Regidores Electes per tal que formulin
davant la Constitució i el poble de Flix, l’acte de jurament o promesa.”
El Secretari procedeix a cridar un per un, i per l’ordre establert a l’acta de la Junta
Electoral els Regidors i Regidores electes, excepció del Vocal i del President de la
Mesa, que ho fan en últim lloc, per tal que prestin el jurament o promesa i se’ls hi
entregui la insígnia de l’Ajuntament.
Els Regidors, Sr. Marc Mur Bagés, Sr. Ramon Sabaté Arqué, Sra. Noèlia Colomines
Juan, Sra. Rita Costa Puey, Sra. Montserrat Forcades Margalef, Sr. Sergi Fernández
Estopà i Sr. Delfí Castellví Descarrega efectuen la fórmula de jurament o promesa
següent: “Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor
de l’Ajuntament de Flix amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes
fonamentals de l’Estat.”
Els Regidors, Sra. Josefina Carranza Larrosa, Sr. Raül Sabaté Cervelló i Sr.
Francesc Lluís Barbero Escrivà efectuen la fórmula de jurament o promesa
següent: “Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor
de l’Ajuntament de Flix amb lleialtat a les institucions de Catalunya i al
poble de Flix.”
Finalitzat l’acte de promesa per part de tots els Regidors i Regidores, el Sr. Delfí
Castellví diu: “Tots els Regidors presents electes han jurat o promès el seu càrrec i,
per tant, queda constituïda la Corporació.”
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2.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
El Sr. Delfí Castellví diu: “A continuació es procedirà a l’elecció de l’Alcalde o
Alcaldessa del municipi, per la qual cosa té la paraula el Sr. Secretari amb objecte
d’explicar el procediment d’elecció d’aquest.”
El Secretari diu: “Seguidament es procedeix a l’elecció del nou Alcalde o
Alcaldessa, en conformitat amb el procediment previst a l’article 196 de la Llei del
Règim Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta, és a dir,
mitjançant la formulació de votació a través de paperetes per cada Regidor i
Regidora, que es dipositaran en la urna, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el
candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en
el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions.
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves
corresponents llistes.”
Finalitzada la lectura de l’article, el Sr. Delfí Castellví pregunta al Sr. Marc Mur
Bagés si presenta la seva candidatura a l’Alcaldia. El Sr. Marc Mur respon: “SI”.
A continuació el Sr. Delfí Castellví pregunta a la Sra. Montserrat Forcades Margalef
si la cap de llista del seu grup, la Sra. Montserrat Estela Las, presenta la seva
candidatura a l’Alcaldia. La Sra. Montserrat Forcades respon: “NO”.
Seguidament, el Sr. Delfí Castellví pregunta a la Sra. Josefina Carranza Larrosa si
presenta la seva candidatura a l’Alcaldia. La Sra. Josefina Carranza respon: “NO”.
El Sr. Delfí Castellví diu: “Per tant els Regidors caps de llista que han
presentat la seva candidatura a l’Alcaldia son el següents: Sr. Marc Mur
Bagés. A continuació prego al Sr. Secretari, que cridi per l’ordre establert
per la Junta Electoral de Zona als Regidors i Regidores, per tal que
dipositin el seu vot a l’urna.”
El Secretari va cridant un per un, i per l’ordre assenyalat els Regidors i Regidores
electes, excepció del Vocal i del President de la Mesa, que ho fan en últim lloc, per
tal que dipositin el seu vot en la urna preparada a l’efecte.
Finalitzada la votació, es procedeix a l’escrutini del mateix. A l’efecte, el Sr.
Francesc Barbero va traient de l’urna les paperetes una a una, i les passa al Sr.
Delfí Castellví, que llegeix el nom que figura en cadascuna d’elles, i les passa al
Secretari que en dona fe.
Finalitzat l’escrutini, el Sr. Delfí Castellví diu: “Acabada la votació i efectuat
l’escrutini, el resultat dóna el següent resultat: Sr. Marc Mur Bagés, Cap de
la llista presentada per PSC-PM, 8 vots; vots en blanc, 2. Atès que el senyor
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Marc Mur Bagés ha obtingut 8 vots, que suposen la majoria absoluta,
queda proclamat Alcalde, de conformitat amb l’establert en l’article 196 b)
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Sr.
Marc Mur Bagés, accepteu el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix per
al que heu estat elegit?”
El Sr. Marc Mur Bagés respon: “SI”
El Sr. Delfí Castellví diu: “Per tal d’adquirir la plena condició d’Alcalde, heu
de procedir a efectuar l’acte de promesa o jurament del càrrec, per la qual
cosa us prego formuleu davant la Constitució i el Poble de Flix el jurament
o promesa del càrrec.”
El Sr. Marc Mur procedeix a efectuar la fórmula de promesa del càrrec amb la
lectura del següent text: “Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec
d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de
l’Estat”.
Finalitzat l’acte de promesa del càrrec, el Sr. Delfí Castellví fa lliurament al Sr.
Marc Mur del bastó de l’Alcaldia de Flix.
El Sr. Delfí Castellví i el Sr. Francesc Barbero abandonen la presidència de la sessió,
i es reincorporen al seu lloc en el Saló de Plens. Ocupa la presidència l’Il·lm. Sr.
Marc Mur Bagés, Alcalde-President.
El Sr. Marc Mur cedeix la paraula a la Sra. Josefina Carranza, portaveu del grup
d’ERC, que diu:
“Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya expressem la nostra
enhorabona al Sr. Marc Mur pel seu nomenament com a nou Batlle de Flix. Vull
manifestar que hem votat favorablement la seva investidura. Creiem que és un
acte de responsabilitat per una banda i de coherència per l’altra.
Responsabilitat perquè hem volgut per Flix un govern fort i estable, el qual
esperem que sigui també un govern cohesionat. Entenem que això és el que Flix
necessita en estos complicats temps actuals, on no podem fer passos en fals ni
perdre el temps dubtant a l’hora d’actuar. Això no aporta res més que feblesa.
Coherència, perquè nos ens podíem desentendre de tota l’obra de govern –una
bona obra de govern- que s’ha dut a terme estos darrers anys entre els grups
majoritaris de l’Ajuntament, el d’ERC, al qual represento, i el del PSC, amb el que
avui encetem una nova etapa de col·laboració, que voldríem que fos continuadora
dels governs precedents. Hem coincidit en molts punts dels nostres programes,
cosa que no és casual. Així com no entendríem negar ara la paternitat d’Esquerra
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en nombrosos projectes tampoc podríem justificar una negativa a continuar la
nostra aportació en el nou govern.
I és també coherència la que ens porta a posar en evidència la impossibilitat
d’amagar, deixar de banda o minimitzar el que per a nosaltres és un tema cabdal,
per més que algú s’esforci a minimitzar. La terrible amenaça de que ens caigui a
sobre un cementiri nuclear ha condicionat els darrers anys en la política municipal
de la comarca i més enllà encara. No podem fer veure que en res ens afecta, ni
menys encara que no depèn de nosaltres. Els que encara creiem en la política com
a eina transformadora de la realitat de cap manera acceptarem que estem a les
institucions per fer de simples gestors. Hi estem per canviar la realitat en la
mesura de les nostres possibilitats. Aquests són els nostres principis i,
malauradament, no en tenim d’altres.
Només em queda desitjar sort al nou Batlle i posar el nostre grup a disposició dels
grans reptes que encara falten per fer en el nostre estimat poble. Moltes gràcies.”
A continuació el Sr. Marc Mur cedeix la paraula a la Sra. Montserrat
Forcades, portaveu del grup CiU, que diu:
En primer lloc i com no podia ser d’altra forma, vagi la nostra més sincera
felicitació al nou alcalde de Flix, el Sr. Marc Mur i a tota la nova
corporació, desitjant-los-hi tot tipus d’encerts en la seva nova tasca.
S’acaba de visualitzar en aquesta sala, ara fa uns moments, l’aliança de les
dues forces politiques que conformaran a partir d’avui el nou govern de
l’Ajuntament de Flix. Cada una d’elles, legítimament i en el lliure exercici
de la seva voluntat, ha pres la decisió que ha cregut més convenient. Fruit
d’aquest pacte ha estat escollit nou alcalde de Flix el Sr. Marc Mur.
Sr. Mur, senyor alcalde, nosaltres no l’hem votat, així li volem manifestar a
vostè i així també ho volem manifestar a tots els nostres conciutadans. No
l’hem votat perquè nosaltres no podem atorgar la nostra confiança ni a
vostè ni al nou govern, donat que ens sentim rebutjats per tots aquells que
l’integren.
Perquè aquest, el de rebuig, és el sentiment que ens queda després del
procés iniciat a l’endemà de les passades eleccions municipals. Els
contactes que Convergència i Unió ha tingut amb les dues forces polítiques
que a partir d’avui conformen el nou govern municipal de Flix han estat
breus però molt aclaridors. Als dos dies de celebrades les eleccions i cridats
per la força majoritària sorgida d’aquestes, el PSC, vàrem escoltar com per
part d’aquesta se’ns feia una proposta d’entrar al govern, amb un
oferiment de ocupar-nos de unes regidories concretes, escoltant també la
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voluntat per part del PSC de voler integrar a dintre del govern a l’altra
força política present en aquest consistori.
Sense cap més compromís que el de fer una valoració de la oferta rebuda i
el de quedar per al cap de tres dies per a continuar parlant, va acabar
aquesta reunió. No tres, si no déu dies és el que vàrem tenir que esperar
per a rebre una nova trucada de vostè, Sr. Marc Mur , justament 2 hores
desprès de que per iniciativa pròpia efectuéssim una conversa amb els
representants d’Esquerra Republicana de Catalunya. Aquests ens van
manifestar directament, i és d’agrair la seva sinceritat, que havien decidit
fer una proposta a la força que vostè encapçala en el sentit de condicionar
la seva presència al govern al fet de la nostra exclusió del mateix.
Nosaltres pensem i així els hi vàrem manifestar que, més enllà de fets
puntuals aliens al poble de Flix, totes dues forces polítiques podíem ser
capaços de trobar punts en comú que podien beneficiar al conjunt del
nostre poble. La constatació immediata de la fermesa en la seva postura
inicial, en el sentit de no voler compartir projecte de govern amb nosaltres,
va fer-nos desistir d’allargar més la incipient conversa.
Al trobar-nos novament amb vostè Sr. Marc Mur, lluny de reprendre la
conversa del primer dia, ens va manifestar que tot i que havia intentat
convèncer als seus nous companys de govern d’Esquerra Republicana de la
bondat d’un govern unitari, no se n’havia sortit i que, vist en la disjuntiva
d’elegir, la seva elecció a l’hora de formar govern es decantava pels seus
nous companys de Govern, Esquerra Republicana de Catalunya, amb els
que, segons va manifestar, els unia vincles de projectes i trajectòria
comuna en els darrers anys.
Aquest són els fets i aquí els descrivim per que volem que consti en l’acta
del Ple de la constitució del nou ajuntament. El rebuig directe per part
d’un i la tria de company de viatge per part de l’altre és el resum del
resultat final.
La semblança quasi mil·limètrica dels punts de l’acord de govern que el
dijous van signar vostès i les propostes que nosaltres portàvem en el
nostre programa electoral, fan encara més difícil explicar el perquè de tot
plegat. Que prop, i a la vegada, que lluny queden ja aquelles proclames
d’unitat fetes per vostè durant la campanya electoral. La realitat final és
que uns han posat les seves condicions i vostè, Sr. Alcalde, ha triat.
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Vostè és el que ha decidit finalment amb qui vol fer el camí durant els
propers quatre anys. Seva és la responsabilitat. Mai a Flix, mai, s’havia
postulat un pacte polític excloent. Seva també és la responsabilitat.
Nosaltres restarem a l’oposició. Tots vostès allí ens han col·locat. Allí
treballarem amb tota la nostra responsabilitat, amb la feina que li
correspon a l’oposició d’un govern: fiscalització de l’obra de govern i
proposta d’alternatives.
Com és habitual, el seu Govern Sr. Alcalde, comptarà per la nostra part
amb un generós període de gràcia, prenguin possessió dels seus càrrecs,
comencin a organitzar-se i a treballar amb la tranquil·litat necessària
d’aquests casos i d’aquí 100 dies en començarem a parlar.
No dubtin en cap moment de que complirem amb la nostra obligació d’oposició
amb total dedicació i de la manera més enèrgica. Podrem pensar diferent, en lo
polític estarem enfrontats, però el que sí els hi garantim és que en lo personal, com
no podria ser de cap més forma, tota cordialitat.
Sr. Alcalde, Flix necessita i necessitarà de l’esforç de tots. No dubtin en cap
moment que quant se’ns requereixi suport de nosaltres per a fer alguna
acció en el terreny institucional, aquí estarem, a disposició de Flix.
Sr. Alcalde, volem que tingui la seguretat que de nosaltres rebrà tot el
respecte institucional que mereix l’alcalde de Flix i el seu equip de govern.
Així mateix esperem que per part de vostès hagi un respecte institucional
envers el paper que al nostre grup ens pertoca fer.
Cal que ningú oblidi que nosaltres estem aquí en representació de
centenars de veïnes i veïns de Flix que el passat dia 22 de maig varen
atorgar-nos la seva confiança. A tots aquells que el passat dia 22 de maig
varen confiar amb nosaltres i que gràcies al seu suport avui estem aquí,
volem fer-los arribar el missatge, des de la sala de plens de l’Ajuntament
de Flix, de que serem la seva veu, de que esperem es sentin orgullosos de
la nostra feina, de que, simplement, no els hi fallarem.
Ja per acabar tants sols un desig, un desig egoista. Un desig per a tots
aquells que a partit d’avui estem representant al nostre poble: que
tinguéssim molta sort i molt d’encert treballant sempre per un Flix en
positiu.
Visca Flix i visca Catalunya!!
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El Sr. Marc Mur cedeix seguidament la paraula al Sr. Ramon Sabaté,
portaveu del grup PSC:
“El grup municipal del PSC volem manifestar el nostre agraïment per la
confiança rebuda en les recents eleccions municipals del passat dia 22 de
maig.
Hem treballat amb il·lusió per aconseguir l’objectiu, clarament explicat, de
participar activament en el govern municipal i ho hem fet convençuts de
que el nostre cap de llista era la persona ideal per ser Alcalde de Flix.
En aquest acte d’avui i en aquest moment veiem complit el nostre desig,
Marc Mur ha estat escollit Alcalde de Flix, amb els vots de la majoria dels
càrrecs electes.
Marc, ens ha motivat molt comptar amb tu com a candidat i ens omple
d’orgull tenir-te com Alcalde.
Com pots suposar, has de saber que comptes amb el nostre suport total i
absolut. Els teus companys i companyes del grup et garantim que posarem
tot de la nostra part per estar a l’alçada de la teva confiança i de la
responsabilitat que comporta el formar part del consistori.
Et desitgem el màxim d’encerts en les teves decisions i també la dosi
necessària de sort que sempre fa falta per aconseguir els objectius.
Moltes felicitats Marc.
Moltes felicitats ALCALDE.”
Finalitzades les intervencions dels portaveus, el Sr. Marc Mur pren la paraula i diu:
Bon dia. En primer lloc agrair la vostra assistència, tant als que ens
acompanyeu aquí a la Sala de Plens com als que ens seguiu des de Ca Don
Ventura. Després de les intervencions dels portaveus de les tres formacions
que van concórrer a les passades eleccions municipals del 22 de maig, dirvos que estic molt content de ser l’Alcalde de Flix, el vostre Alcalde a partir
del dia d’avui.
Primerament vull manifestar el meu públic reconeixement a les 11
persones que han format part de la Corporació sortint, als regidors i
regidores que han estat governant Flix els darrers quatre anys. Una

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

legislatura complicada però una legislatura amb una gestió municipal
brillant que entenc es fa mereixedora de la consideració de la gent de Flix.
Tanmateix vull fer arribar, d’una manera especial, el meu màxim respecte
institucional a Pere Muñoz i Oscar Bosch, les dos persones que m’han
precedit en el càrrec d’alcalde els darrers quatre anys; un respecte
institucional que sempre hauríem de tenir tots pel nostre alcalde.
En un dia com avui voldria tenir unes paraules de record per a tres
persones amb les que vaig coincidir en aquesta casa. Candi Llop, qui va
posar una gran il·lusió en la tasca municipal; Floreal Cervelló, metòdic i
disciplinat en la feina i excel·lent persona; i d’una manera especial Julian,
Julian Ruíz, un bon amic al que sempre he trobat a faltar.
També m’heu de permetre fer un parèntesi personal per agrair als meus
pares el seu sacrifici continuat, posant sempre l’educació dels seus fills per
davant de qualsevol altre interès i d’un manera molt especial a Carme,
companya de trajectòria durant 19 anys i a qui li he d’agrair el seu suport
incondicional i que sempre hi és.
Encetem avui una legislatura il·lusionant ja en els seus inicis, que ha de
suposar per a la nova corporació un repte i una responsabilitat. Un repte
per que els temps no són fàcils per a les administracions públiques;
segurament són els més difícils des de la transició. I una responsabilitat
perquè els nostres veïns i veïnes han dipositat la seva confiança en
nosaltres i no els podem defraudar.
Som una corporació municipal nova. Una corporació que combina, gairebé
al 50%, l’experiència dels que ja hi havíem estat amb la saba nova de les
noves incorporacions i que està perfectament capacitada per tirar
endavant Flix i fer front a tots els reptes i dificultats que se’ns plantegin.
La legislatura que avui encetem serà la legislatura que veurà com a la fi
s’extrauen els llots de l’embassament; la legislatura en que s’executarà
una bona part de la Llei de Barris; tindrem l’hotel d’Entitats i al mateix
temps rehabilitarem un edifici emblemàtic com és l’Ajuntament Vell; hem
de veure com es millora d’abastament d’aigua al municipi; una legislatura
on hem de saber atraure a Flix la inversió exterior; que ens ha de permetre
veure com GIE i el Centre d’Empreses confirmen els seus resultats i com
l’aposta de Flix per la diversificació econòmica es concreta i se’ns obren
nous camins i es perfilen nous horitzons.
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El futur no és un regal, és un objectiu que hem de saber assolir; hem de
treballar com ho han fet tots els que ens han precedit; ens hem de
sacrificar i lluitar; hem d’assumir les nostres responsabilitats; hem de
saber posar-nos fites que poguéssim assolir i complir els compromisos
adquirits.
Flix té al seu davant una oportunitat. Les tres forces polítiques
representades a l’Ajuntament tindrem discrepàncies, però tots volem el
millor per Flix i tenim un objectiu comú. Tenim molta feina per endavant;
ens hem de saber adaptar a les noves realitats; les dificultats ens han de
fer forts i ens han de motivar. Flix es mereix que durant els propers quatre
anys li dediquem tots els nostres esforços; que treballem amb honradesa,
dedicació, determinació, responsabilitat i constància. Que oblidem la
resignació i siguem decidits i valents. S’ho mereixen els nostres veïns i
veïnes; s’ho mereixen els nostres fills i s’ho mereixen tots aquells que han
cregut en nosaltres.
Vull acabar com he començat. M’omple d’orgull ser el vostre Alcalde, em
satisfà el recolzament obtingut i crec fermament en Flix i les possibilitats
que té el nostre poble. Hem pres un compromís i el complirem.
Moltes gràcies i visca 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 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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