AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.: 6/2015 CONSTITUTIVA DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX CELEBRADA EL DIA 13 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:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Extraordinària
6/2015
13 DE JUNY DE 2015.
Decret d’Alcaldia núm.: 58/2015, de 9 de juny
Sala de Plens de l’Ajuntament
20:15 hores
20:50 hores

Hi assisteixen:
Regidors electes

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Norma Pujol Farré
Sra. Norma Català Ribera
Sr. Josep Pérez Giral
Sra. Lara Bertran López de los Mozos
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Solé Rojals
Sr. Albert Mani Martínez
Sr. Francisco Romero Navarro

Secretari interventor

Sr. Luis Martín Montull

Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
Entesa
CIU
CIU
SI
SI

Ordre del dia:
1.
2.

Constitució de l’Ajuntament de Flix sorgit de les eleccions locals
celebrades el passat dia 24 de maig de 2015.
Elecció de l’Alcalde.

*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX SORGIT DE LES ELECCIONS LOCALS
CELEBRADES EL PASSAT DIA 24 DE MAIG DE 2015.
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El Secretari de la Corporació, Sr. Luis Martín Montull, comença la sessió plenària
constitutiva donant la benvinguda al públic assistent i explicant els passos que
conformen el procediment de constitució de l’Ajuntament, que són:
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.
Es procedeix en primer lloc a formar la Mesa d’Edat, per la qual cosa el Sr.
Secretari invita a pujar a l’estrada a:
-Sr. Delfí Castellví Descarrega, com a Regidor de més edat i que actuarà
com a President de la Mesa; i la
-Sra. Lara Bertran López de los Mozos, com a Regidora de menys edat.
Incorporat a la presidència de la Mesa d’Edat el Sr. Delfí Castellví declara
oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de Flix i prega al Sr.
Secretari perquè doni lectura als preceptes legals que regulen l’acte de
constitució i l’acta de la Junta Electoral de Zona de Reus d’escrutini i
proclamació.
Llegits pel Sr. Secretari els preceptes legals corresponents i l’acta de la
Junta Electoral queden proclamats els següents regidors:
Marc Mur Bagés
Francesc Barbero Escrivà
Delfí Castellví Descarrega
Norma Pujol Farré
Norma Català Ribera
Josep Pérez Giral
Lara Bertran López de los Mozos
Sergi Fernández Estopà
Josep Solé Rojals
Albert Mani Martínez
Francisco Romero Navarro
Els Regidors es van incorporant a la Sala de Plens a mesura que són
cridats. El Sr. Delfí Castellví verifica que hi ha quòrum suficient per la
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celebració de la sessió i prega als regidors que prestin el jurament o
promesa dels seus càrrecs.
El Sr. 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.
El Sr. Marc Mur Bagés comenta, prèviament, que vol que consti en acta que
qualsevol promesa que faci en el dia d’avui ho serà com a requisit legal que l’Estat
espanyol imposa per prendre possessió com a electe local. Dit això expressa la
següent fórmula: “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.”
El Sr. Francesc Barbero Escrivà manifesta: “Prometo complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Flix i, per imperatiu
legal, 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. Afegir
que, per imperatiu democràtic, guarda i fer guardar la voluntat del poble
de Catalunya i els anhels de prosperitat de la ciutadania de Flix”
La Sra. Norma Pujol Farré manifesta: “Prometo, per imperatiu legal, 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. I per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a la disposició i
treballaré per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, la República catalana lliure i
sobirana.”
La Sra. Norma Català Ribera manifesta: “Prometo complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidora 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.”
El Sr. Josep Pérez Giral manifesta: “Prometo, per imperatiu legal, 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.”
El Sr. Sergi Fernández Estopà manifesta: “Prometo complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Flix i guardar i fer
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guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes
fonamentals de l’Estat.”
El Sr. Josep Solé Rojals manifesta: “Prometo, per imperatiu legal, 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.”
El Sr. Albert Mani Martínez manifesta: “Prometo, per imposició legal, 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. I prometo servir la
ciutadania de Flix que m’ha escollit i al poble català, únics dipositaris
d’aquesta sobirania, dels principis de justícia social, per la independència
dels Països Catalans, per la pau entre pobles i pel més profund respecte a
la natura.”
El Sr. Francisco Romero Navarro manifesta: “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.”
La Sra. Lara Bertran López de los Mozos manifesta: “Com tu vas fer fa 32 anys,
prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec
de Regidora 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.”
Finalment, el Sr. Delfí Castellví Descarrega manifesta: “Per imperatiu legal,
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.”
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.”
*************************************************
2.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
El Sr. Delfí Castellví dóna la paraula al Sr. Secretari amb l’objecte d’explicar el
procediment d’elecció de l’Alcalde.
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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 al Sr. Sergi Fernández Estopà si
presenta la seva candidatura a l’Alcaldia. El Sr. Fernández respon: “NO”.
Seguidament, el Sr. Delfí Castellví pregunta al Sr. Albert Mani Martínez si presenta
la seva candidatura a l’Alcaldia. El Sr. Mani respon: “NO”.
Per tant, es presenta una única candidatura a l’Alcaldia, la del Sr. Marc
Mur Bagés.
El Secretari va cridant els Regidors i Regidores electes per tal que dipositin el seu
vot en la urna preparada a l’efecte.
Finalitzada la votació, es procedeix a l’escrutini del mateix, que dóna com a
resultat:
-Sr. Marc Mur Bagés, Cap de la llista presentada per Entesa per Flix, 10
vots a favor; 1 vot en blanc.
Atès que el senyor Marc Mur Bagés ha obtingut 10 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.
El Sr. Delfí Castellví pregunta al Sr. Marc Mur Bagés si accepta el càrrec
d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix per al que ha estat elegit. El Sr. Marc
Mur Bagés respon afirmativament.
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.”
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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 la Sra. Lara Bertran 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, en primer lloc, al Sr. Albert Mani, cap de llista de
la candidatura de SI, que diu:
“Hem donat un vot a favor perquè considerem que l’Alcalde ha sigut just
guanyador d’aquestes eleccions i per democràcia es mereixia guanyar. Per això
aquest vot a favor. Però alhora han decidit donar un vot en blanc perquè, com han
dit al llarg de la campanya, no han estat d’acord en la forma de fer de
l’Ajuntament fins ara. Som coherents que molts dels nostres vots han estat de
càstig i en coherència en aquesta situació aquesta ha estat la nostra posició.”
El Sr. Marc Mur cedeix seguidament la paraula al Sr. Sergi Fernández, cap
de llista de la candidatura de CIU:
Bona tarda a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en el dia d’avui.
Gràcies a tots els companys, companyes, entitats del poble, veïnes i veïns,
família, amics i amigues. Us agraeixo la vostra presència.
En nom de CIU, partit al qual representem, hem donat suport a la
investidura de Marc Mur Bagés com Alcalde de Flix. Donem aquest suport,
fruit del pacte de govern entre Entesa per Flix i CIU, per continuar amb la
tasca de l’esforç i treball dels equips de govern que vam començar ara fa
dos anys, i que volem continuar en la pròxima legislatura, que ens ha de
permetre afrontar els reptes del present i del futur des d’unes bases molt
sòlides.
En el decurs de la passada campanya electoral no ens vam cansar de dir
que la nostra intenció a l’hora de formar part d’aquest nou Ajuntament,
era el treballar amb i pel poble de Flix. És per això que hem decidit formar
part novament d’un govern de consens plural on tots hi puguem aportar i
defensar les nostres idees, d’acord amb les nostres conviccions.
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A partir de demà junts haurem de treballar pel nostre poble, junts haurem
de prendre decisions que afectaran el futur de Flix i hem de dedicar totes
les nostres forces i capacitats a servir aquest poble. Estem convençuts que
aquesta fórmula de treball ens permetrà, com fins ara, fer front a tots els
reptes que se’ns puguin presentar durant aquesta legislatura.
Esperem i desitgen que aquestes decisions que haurem de prendre a partir
d’ara tinguin un valor molt important, un valor universal, que no és ni de
dretes ni d’esquerres, l’honestedat, que ha de ser la nostra prioritat.
Solament sent honestos en nosaltres mateixos i amb els nostres veïns i
veïnes pot donar com a fruit un millor Flix per tots.
Permeteu-me acabar donant la benvinguda als nous regidors i regidores
que conformarem el nou govern municipal, ja que cadascun des de la seva
perspectiva, i malgrat les circumstàncies adverses que ens trobarem pel
camí, hem de dedicar tots els nostres esforços, des del punt de vista
econòmic i humà, per millorar el present i el futur, i assolir el
desenvolupament i pervivència del nostre poble.
Felicitats Marc.
Visca Flix i visca Catalunya!!”
El Sr. Marc Mur cedeix seguidament la paraula al Sr. Francesc Barbero,
segon cap de llista de la candidatura d’Entesa per Flix:
“Bona tarda a tothom.
Vull donar la enhorabona i la benvinguda especialment als nous regidors
d’esta casa i agrair molt especialment el grup de CIU i al de SI el seu vot
favorable que se sume al nostre a favor del nostre Alcalde, Marc Mur.
És la Entesa per Flix una formació que naix amb la voluntat de sumar
esforços per aconseguir allò que creiem millor per Flix i pel país. Són grans
els reptes que tenim per davant i entenem que només des de la generositat
i la suma es poden aconseguir seguint aquests reptes, proclamar la
República catalana o aconseguir especialment un futur digne i pròsper per
al nostre poble.
És el lideratge de Marc Mur, un lideratge lúcid, de mà estesa i confiança en
el futur i és això, entenem des de la Entesa per Flix, el que ara necessita
especialment Flix.
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Moltes gràcies a tots i enhorabona, Marc.
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde, Marc Mur:
Finalment em toca prendre la paraula abans de tancar aquesta primera
sessió plenària de la 10a legislatura d’ajuntaments democràtics. Deixeum’ho fer amb una menció especial a una persona que ens ha deixat ara fa
dos dies, Josep Joan Bertran, bona persona i excel·lent veí, regidor d’este
Ajuntament entre els anys 1983 i 1987. Li hagués fet molta il·lusió estar
avui aquí i a nosaltres que hi fos. El nostre reconeixement i el nostre
record.
Gràcies a tots per la vostra assistència. Després de les intervencions dels
portaveus de les tres formacions amb representació al plenari el primer
que us voldria fer arribar és una sensació diferent a la que tenia fa quatre
anys. La il·lusió la mateixa, pot ser més. Emoció molta. Però pot més la
responsabilitat, la preocupació, la sensació d’estar davant d’un repte difícil
i complicat que marcarà no sols els propers quatre anys sinó el futur del
nostre poble.
Ara és l’hora, és l’hora de treballar de valent pel poble, de ser ferms,
d’actuar amb determinació, de prendre decisions i, sobretot, de fer-ho
junts, sumant. No és el moment de fer càlculs. No és el moment de les
sumes i restes de vots. No és el moment de fugir de les obligacions que
com a càrrecs electes tenim tots. No és el moment de pensar en les
eleccions municipals d’aquí quatre anys. No és el moment de passar de
puntetes per tota la feina que tenim a sobre la taula. És el moment de
treballar en majúscules, de tenir les prioritats clares, no d’especular.
L’objectiu ha de ser només un, Flix. Haurem de gestionar un moment
complex i ho haurem de saber fer amb responsabilitat, amb respecte mutu,
escoltant a tothom, buscant complicitats i tenint sempre molt clar què ens
hi juguem. Ho sabrem fer? Ho sabrem fer bé? Jo estic convençut que sí.
Hem de saber estar a l’alçada, no podem defraudar la confiança que els
nostres veïns han dipositat en nosaltres, no en mi, sinó en tots nosaltres,
en els onze. Som onze i hem de ser onze a l’hora de treballar, des del lloc
on sigui, govern o no govern. Onze persones empenyent. Onze regidors
treballant podem fer molta feina. La passada legislatura hem tingut
l’ocasió de comprovar-ho. La feina d’un Ajuntament com el nostre t’acabe
absorvint, il·lusionant, apassionant. Ara en tanta feina més que mai.
Deixeu-me fer un parèntesi personal breu, molt breu, d’agraïment a qui
sempre hi és i sempre em fa costat, a Carme.
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Després d’una legislatura com aquesta viscuda, vull expressar públicament
el reconeixement, d’altra manera no seria just, a tots els regidors que han
format part de la Corporació sortint i l’orgull que sento de formar part de
la nostra comunitat d’un poble com Flix. Una legislatura que tanquem i
n’obrim un altra que es preveu molt complicada. Puc garantir que hi
dedicaré totes les meves energies, el meu treball, el meu temps i els meus
coneixements als serveis del poble i entendreu que això un no ho pot fer
eternament, no ens podem eternitzar. No ens podem eternitzar per
nosaltres mateixos i pels nostres veïns. No ho podem fer per higiene i per
salut democràtica. Per tot això jo, per les meves conviccions a les que vull
ser fidel i a la meva manera d’entendre la cosa pública, avui vull aprofitar
per anunciar públicament que el 15 de juny de 2019 no estaré en aquesta
taula ni formaré part del proper Ajuntament. No cal que m’ho digui cap
codi ètic ni cap llei. La vida és cíclica i per aquesta taula han d’anar
passant diferents persones. Per l’Alcaldia també. Jo durant vuit anys
m’hauré buidat al servei de Flix. Darrere meu un altre.
Som afortunats de viure on vivim, quina sort hem tingut de nàixer on hem
nascut, de tenir els pares que tenim, de les oportunitats que hem tingut a
la terra que ens ha vist nàixer, de la formació que ens han pogut donar, de
la qualitat de vida en la que estem vivint cada dia. La sort és molt
important a la vida i en sort i encert les coses surten bé. Hem de confiar
sempre que les coses sortiran bé i mai ens hem de conformar en allò que a
priori pot semblar inevitable. Tampoc hem de deixar d’intentar allò que és
impossible. Hem de complir allò que hem promès i no prometre allò que no
podem complir. Sempre en aquesta vida s’ha de confiar en alguna cosa.
Fem-ho. Confiem en les nostres forces, en les nostres possibilitats, en la
nostra experiència. No ens fa gens de por el futur. Hem de ser valents. Les
dificultats ens han fet a la gent de Flix més forts que mai. La gent de Flix,
els nostres veïns i les nostres veïnes, els nostres fills i la gent que ha
confiat en nosaltres es mereixen que tot surti bé.
Gràcies per la confiança rebuda. Gràcies pel suport rebut en aquesta sessió
plenària. De manera especial als regidors de CIU i també de manera
especial als regidors de SI. Als meus companys es dóna per suposat.
Els que em coneixeu sabeu que crec fermament en Flix. Tindrem coratge.
Serem valents i no us decebrem.
Visca Flix i visca Catalunya!!
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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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