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AJUNTAMENT DE FLIX 

 
ACTA CORRESPONENT A LA  
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX, DE 11 DE JUNY DE 2019 
 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 
PLN/2019/9 PLE  

  
Dades de la sessió: 

Tipus de convocatòria: Extraordinària 
Data: 11 de juny de 2019 
Durada: Des de les 18:15 fins a les 18:45 hores  
Lloc: Sala de Plens  
Presidida per: Marc Mur Bagés 
Secretari-Interventor: Arturo González Benet 

  
Assistents: 

Càrrec Nom i Cognoms Assisteix 
Alcalde-president: Marc Mur Bagés SI 
Tinents d’Alcalde: Francesc Barbero Escrivà SÍ 
 Delfí Castellví Descarrega SI 
 Josep Solé Rojals SÍ 
Regidors: Josep Pérez Giral SI 
 Norma Pujol Farré SI 
 Albert Mani Martínez SI 
 Núria Blanch Hernández SI 
 Norma Català Ribera SI 
 Lara Bertran López de los Mozos SI 
Secretari: Arturo González Benet SÍ 
 

Excuses d'assistència presentades: 
1.- Francisco Romero Navarro: «Impossibilitat» 
 
 

A) PART RESOLUTIVA 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
El Sr. Alcalde informa que en compliment de l’establert en l’article 36.1. del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el tercer dia anterior a la 
constitució de les noves corporacions locals, el Ple s’ha de reunir per tal d’aprovar la 
última acta plenària. 
 
Per tant, es sotmeten a la consideració del Ple, l’aprovació de les següents actes 
plenàries: 
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- Acta corresponent a la sessió extraordinària de 3 d’abril de 2019. 
- Acta corresponent a la sessió extraordinària de 16 d’abril de 2019. 
- Acta corresponent a la sessió extraordinària de 30 d’abril de 2019. 
- Acta corresponent a la sessió extraordinària de 5 de juny de 2019. 

 
No formulant-se observacions al redactat de les mateixes, s’entenen aprovades per 
UNANIMIMITAT, de conformitat amb l’assenyalat en l’article 91 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Abans d’aixecar la sessió, i donat que aquesta és la última sessió plenària d’aquest 
mandat 2015-2019, l’Alcalde cedeix la paraula als regidors que no concorreran a les 
properes eleccions municipals. 
 
El regidor Sr. Albert Mani, manifesta: 
 
“Fins aquí hem arribat. L’altre dia me comentaven dos companyes regidores si se 
m’havien fet llargs estos quatre anys. No vaig saber ben bé que respondre, bueno sí: 
de fet els hi vaig dir que durant períodes se m’havia fet tot molt llarg però que també, 
posat en perspectiva, ha sigut tot molt ràpid. La relativitat espai-temps que 
diriaEinsten. 
 
Des del primer dia se m’ha tractat de forma excel·lent per part de totes les 
treballadores i treballadors de la casa, com també per part dels membres del govern, 
estos dos últims anys i pico, companys. 
 
Com a regidor però, dir-vos que mai m’he acabat de sentir còmode, no pel tracte 
personal que he mantingut amb cadascun de vosaltres sinó perquè la vida institucional 
és encorsetada i tot té un punt de teatralització. No és lo meu estil. Tot és lent,feixuc, 
burocratitzat, protocol·lari... la institució té poc de revolucionari i jo soc persona d'acció. 
 
Los que me coneixeu sabeu que sóc bastant caòtic i desordenat, poc amant de 
preparar-me les coses ( no és lo cas d’avui, que per deferència a Arturo i Margarita he 
escrit lo meu discurs de comiat per a que no l’haigon de transcriure), que faig les coses 
d’un dia per a l’altre o minuts abans, sóc d’immediatesa i aquí com se sol dir “ …las 
cosas van despacio”. 
 
Coneixia el funcionament de l’administració pública com a tècnic de joventut fa uns 
quants anys … però mai abans havia viscut en primera persona com es decideixen 
políticament les coses, sobretot a les juntes i als plens. 
 
De les coses bones que me prenc d’esta experiència és sobretot dels coneixements 
adquirits, per més que n’hagués pogut absorbir més. 
 
Per això recomano esta experiència i aprenentatge, crec que seria bo que bona part 
de la població pogués ser regidor o regidora, que el màxim de persones poguessin 
viure esta experiència, independentment de les edats i gèneres, de les circumstàncies 
vitals o econòmiques, tot el que se sent de Flix hauria de passar algun cop a la vida 
per esta casa. 
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No crec que haigo de ser una institució d’uns pocs privilegiats i privilegiades, hauria de 
ser una institució que hi estigués representat tothom, que sigo un reflex de la societat 
flixanca actual, de persones amb problemàtiques, necessitats, precarietats reals i 
quotidianes, un lloc on se treballo per resoldre-les de forma col·lectiva i que se faigo a 
través d’uns serveis públics i municipals, forts i de qualitat. 
 
Als companys regidors per tot lo que hem viscut i compartit, sense ells això no hauria 
estat lo mateix. A la família, amics, companys de feina, i a la meva companya per 
aguantar-me estos anys, amb tot lo que suposa. 
 
I per acabar dir que estic molt i molt orgullós d'este poble i de la seua gent. En lo dia a 
dia tots mos trobem molts defectes però quan hi hem de ser hi som i som imparables, 
així ho vam demostrar l’1 d’octubre, aprenem d’aquell dia que l’únic camí cap a la 
llibertat del poble és i serà la desobediència .. Exercim-la i segur que guanyarem!! 
Festa sí, lluita també, fins la victòria sempre!” 
 
Aplaudiments del públic. 
 
La regidora Sra. Núria Blanch manifesta: 
 
Benvolguts, benvolgudes, 
 
M’agradaria explicar-vos breument que ha estat per a mi un veritable honor treballar 
com a regidora del consistori durant aquests anys. Participar, construir, col·laborar i 
dedicar el meu temps a Flix ha suposat una de les èpoques més apassionants de la 
meva vida. 
Des de la Regidoria de Serveis he intentat que la neteja del poble sigui la millor 
possible, que no baixés mai la qualitat de l’aigua–tant de consum humà, com la de les 
nostres piscines-, que el cementiri fos un lloc dignei que els serveis de bus, socorrisme 
i atenció d’usuaris a les piscines fossin els més correctes en cada moment. I ho fet 
amb la millor voluntat i el millor propòsit de fer bé les coses. Al mateix temps, us he de 
dir que he gaudit de la meva feina i que ha estat un privilegi perquè les finalitats eren el 
bé comú, el servei a la comunitat i la millora del nostre municipi. 
 
He aprés molt en aquest temps i vull agrair a totes les persones del consistori que 
m’han ajudat en la meva tasca. La llista és llarga, però cal subratllar la del meu amic 
Josep Solé –sempre un referent-, la dels companys regidors i regidores que m’han 
recolzat, la dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, en especial, els agents de 
la Guàrdia Municipal, brigada, equip de neteja, i amb molt afecte a Diego García, 
Diego Ramírez, Miquel Àngel Griso i l’agent jubilat Salvador Rojals, amb els que hem 
superat moltes dificultats junts. També a la meva família iespecialment, aquests dos 
darrers anys, a la meva parella,José Luis, que m’ha donat tot el suport, carinyo i 
comprensió. 
 
Vull manifestar la total disponibilitat amb el consistori i tota la meva confiança amb el 
nou equip de govern, encapçalat per Francesc Barbero, al qual li he ofert la meva 
col·laboració. 
 
La vida, a vegades, et dona greus ensurts i et tanca dolorosament portes; altres, et 
porta per camins de felicitat. Les condicions personals marquen la nostra existència, 
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tot i que, per fortes que han estat, mai he defugit del meu compromís amb Flix i del 
meu deure com a regidora. Per això, avui passo pàgina a un temps intens de la meva 
vida, però ho faig amb la consciència tranquil·la i amb la satisfacció d’haver acomplit la 
meva obligacióper a la comunitat flixanca. M’he dedicat amb totes les meves forces a 
aquesta tasca política, en el sentit aristotèlic de servir els meus conciutadans, sense 
esperar el benefici propi. 
 
Finalment, voldria que sabéssiu que es pot treballar per Flix a l’ajuntament, fora de 
l’ajuntament, vivint a Flix o no. Les persones que portem Flix al cor, no entenem de 
circumstàncies, sinó de compromís i d’amor al nostre poble. 
 
Aplaudiments del públic. 
 
El regidor Sr. Josep Pérez manifesta: 
 
“El 12 de desembre de 2012 prometia com regidor de l'ajuntament de Flix, després de 
la renúncia de Ramon Sabaté. 
 
La veritat és que va ser una carga de responsabilitat que no esperava en aquell 
moment, ja que a les eleccions de 2011 no vaig sortir per 24 vots, estava tranquil en la 
meva feina a la central i de coordinador de la comissió de festes, en tot això vull dir 
que tenia cert neguit en tota la responsabilitat que assumia, entrava al món municipal, 
un món per mi totalment desconegut, vaig assumir les responsabilitats de brigada, 
governació, festes i tradicions. 
 
Després de la crisi d'Ercros a principis d'any 2013 van a entrar a govern els companys 
de CIU i la responsabilitat de Governació ja no era meva. 
 
El primer mandat que vaig estar 2012-2015 vaig conèixer més a prop el món 
municipal, sort en tenia del personal d'oficines que em guiaven en molts temes de 
papers. 
Els companys de consistori també em van ajudar molt, tinc molt bon record d'aquella 
temporada. 
 
Al 2015 tornava anar a la llista Entesa/ERC i vaig repetir este cop com regidor de 
Brigada, Governació, enllumenat i barca, més tard també em van donar parcs i jardins 
i zones lleure, ja no treballava al món laboral i tenia plena dedicació al poble. 
 
Han sigut 4 anys intensos, on he conegut gent bona, que s'estima Flix i que vol 
treballar pel poble. 
 
Quan entres tot et penses que és més fàcil, que pots fer més coses, que pots comprar 
més equipaments, etc, però els diners són els que són i el nostre regidor d'hisenda 
este barco el pilotave en mà de ferro. 
 
La veritat és que això s'ha fet molt bé, l'equip deixa un ajuntament totalment sanejat. 
 
Sol agrair a Marc Mur que hagués confiat en mi per ser partícip del seu projecte així 
com als companys del mandat. 
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Treballadors de la brigada que des del primer dia m'ho han fet fàcil, així com els 
serveis tècnics, cap de serveis, guàrdies, secretàries, comptabilitat, etc etc. 
 
Sol puc donar les gràcies a tothom, honradament sempre he intentat complir, però no 
tinc dubte que sempre es pot fer millor 
Un agraïment molt especial a la meva família perquè sempre he sentit el seu suport 
incondicional. Gràcies” 
 
Aplaudiments del públic. 
 
La regidora, Sra. Norma Català, manifesta, 
 
“Molt bona tarda a tots, 
 
Quan em vaig posar davant del paper en blanc del Word per provar d’escriure unes 
línies per al comiat del dia d’avui, la veritat és que no sabia ben bé què posar. D’idees 
en tenia moltes, però la qüestió era ser concisa i breu, que són elements diferents, i 
alhora dir allò que significativament crec que cal anotar en un dia com el d’avui. 
 
I si parlo de coses significatives, el primer que em ve al cap és donar les gràcies més 
sinceres al primer responsable que va fer que tastés això de ser regidora: i ell és Marc 
Mur.  I això que jo sempre m’havia mostrat ferma en dir allò de “jo mai de la vida seré 
regidora” (i ho deia perquè havia vist de prop a què em referia, Ferran va ser regidor 
durant els 8 anys). Jo no em veia preocupant-me per si un dia hi havia programat un 
acte a l’aire lliure i just aquell dia plovia; no em veia maquinant plans B; no em veia al 
capdavant d’una regidoria; portant temes seriosos; prenent decisions; treballant durant 
4 anys més i des d’una altra vessant perquè La Veu de Flix sortís al carrer... Diguem 
que jo em veia estimant el poble, però des de fora.  
 
Alhora, però, sí que em veia compromesa amb el poble i, sobretot, amb la 
responsabilitat que solament amb la proposta que tenia sobre la taula, Marc em va 
transmetre. Llavors va ser quan li vaig dir allò de “m’ho puc pensar?”. I ràpid ho vaig 
tindre clar.  Per què no podia fer alguna cosa més pel poble, però ara que en tenia 
l’oportunitat, fer-ho des de dins? 
 
Em vas enredar molt ben enredada, i te’n dono les gràcies perquè he xalat moltíssim i 
m’he fet gran amb vosaltres. Sembla que no, però 4 anys són pocs o molts segons en 
la perspectiva que te’ls miris. Per mi són molts perquè he sentit que he crescut a nivell 
personal i això també dona galons d’experiència a tots els nivells, també al 
professional.  Vaig entrar semblant un peix fora de l’aigua: preguntant, anotant, tornant 
a preguntar, escoltant molt i deixant-me guiar per tots... I ara que marxo, veig un peix 
més feliç que un gínjol desenvolupant les tasques que em van ser encomanades. Em 
veig més segura i més autònoma que llavors, malgrat que fins ara ra he continuat 
preguntant, anotant i escoltant. 
 
Però tard o d’hora tot té un final. I jo he escollit que avui sigui el final d’aquesta etapa 
tan intensa i apassionant. Durant aquests 4 anys, a part de ser regidora, he acabat la 
meva segona carrera presencialment a Lleida; m’he iniciat per primer cop en la tasca 
docent i he tingut una filla. És per aquest fet, per haver dut a terme grans projectes en 
un petit període de temps, que per mi ha estat una legislatura també intensa.  
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I ara permeteu-me que us solti el tòpic de bars, carrers i també de la Sala de Plens en 
dies com els d’avui: de veritat, però de veritat, que passar per l’Ajuntament és un pas 
que encoratjo a tothom que faci. Res és tan fàcil vist des de fora. I res és tan 
apassionant fer-ho des de dins. Així que ja ho sabeu, teniu 4 anys per anar-ho 
ruminant. 
 
I ara que ja vaig acabant, deixeu-me donar les gràcies, primerament, a tot l’equip de 
La Veu de Flix: Josep M. Recha per la seva humanitat; Andreu Prunera, per la seva 
professionalitat; J. M. Franch, per la seva bona perspectiva; Berta Treig per la 
rigorositat; Laura Mur, per la seva eficàcia; Jaume Aresté, pel seu detall; Helena 
Blanch, per la seva calma; la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix, per la seva 
gran tasca; Josep A. Collazos, per ser incansable; Montse Estela, pel seu toc de boli 
roig i Núria i Eli Fauquer, per la seva energia. Amb tots ells, uns amb més o menys 
mesura depenent de molts factors, he viscut mes a mes què significa confeccionar una 
revista. Tasca que no he fet solament en aquests últims 4 anys. Vaig començar sent la 
correctora de la revista al 2008, després vaig ocupar el càrrec de directora i correctora 
alhora, després sol el de directora i fins ara, com a regidora de Comunicació. Per tant, 
són 11 els anys que porto frec a frec amb la revista del poble. Mil gràcies als qui vau 
confiar en mi per portar la revista i gràcies a tots els col·laboradors que, 
desinteressadament, hi heu dedicat part del vostre temps personal.  
 
Seguint amb Comunicació, no em vull oblidar de Vera, Aleandra, Susanna i Jordi. 
Gràcies pel vostre compromís amb la veu del poble i per l’esforç diari per mantindre 
viva la ràdio. 
 
Com a regidora de Comerç he de dir que per mi ha estat un descobriment, aquesta 
regidoria, perquè siguem clars, perfil de comerç comerç, jo no tinc. Però quan entres a 
formar part de l’equip de govern ja saps que això pot passar i que, si passa, t’hi has de 
deixar la pell i provar de fer-ho el millor que puguis. Això he intentat jo i he de dir que 
tot el bo que hagi pogut aprendre ha estat, en gran part, a la presidenta de La  Unió 
Comerciants, Rita Costa: d’ella i la Unió he après que mai s’ha de defallir, que cal 
mirar endavant amb els ulls ben oberts i sempre amb propostes diferents que obrin 
escletxes de llum. Enhorabona a tots per la feina feta.  
 
I de la regidoria d’Ensenyament puc dir que sempre en tindré un bonic i immens 
record. Puc dir alt i clar que ha sigut com un regal per a mi. Moure’m en un àmbit que 
coneixes i estimes et fa veure l’ambient escolar com a propi, com si fos el teu, per tant, 
pots percebre amb facilitat les debilitats i les mancances. Gràcies als directors, 
directores i Consell Escolar sencer de les escoles i l’Entorn d’Aprenentatge del poble; 
gràcies per treballar incansablement per l’educació des de la base fins als nivells més 
alts; gràcies per estar contínuament cavil·lant, elaborant material, adherint-vos a 
projectes nous, formant-vos (quan un és mestre, tota la vida s’està formant!); gràcies 
per tot. He estat molt agust entre vosaltres.  
 
I abans d’acabar, m’agradaria dedicar unes paraules a les educadores de l’Escola 
Bressol Pam i tot, amb les quals he tingut una relació súper intensa i motivadora. Si la 
regidoria d’Ensneyament ha sigut com un regal, podria afirmar que l’EBressol ha sigut 
el que se’n diu “la cirereta del pastís”, ha sigut la culminació de tot. Perquè l’EBressol 
ha fet un canvi radical tant en la seva forma o aparença com en el seu modus 
operandi. La formació i les seves ganes i il·lusió per l’educació els ha fet donar el pas 
decisiu que ha contribuït a què l’escola s’adapti als nous temps tot emprant noves 
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metodologies d’ensenyament i aprenentatge. Gràcies, xiques, per tot! He xalat tant 
amb el vostre canvi, que m’emociono sol de pensar-hi.  
 
I ara ja sí que vaig acabant: gràcies a tot el personal que fa bategar l’Ajuntament de 
Flix! Mare meua, si us n’he fet de consultes, eh? M’he sentit com a casa estant amb 
vosaltres, gràcies! I tindré sempre un record especial per qui em deia Pastoreta, per 
Anna.  
 
I acabo donant l’agraïment més sincer del món al meu equip: Marc, Francesc, Josep 
Pérez, Delfí i les xiques del Despatx jove 2.0: Lara i Norma Pujol (o Norma Pe, que 
dèiem entre nosaltres perquè no ens confonguessin). Lo bo, Norma Pe, és que ara ja 
no ens confondran més: perquè abans, entre que ens diem Norma, som mestres i som 
regidores, doncs encara era possible la confusió, però ara no em confondran mai amb 
una Diputada al Congrés, eh? Equip, ho heu estat tot. Gràcies per fer de la tasca de 
regidora una tasca bonica, humana, sentida i discutida. Hem rigut molt, hem xalat 
encara més, i també hem tingut diferents visions sobre molts aspectes, la qual cosa 
ens ha enriquit molt. He sigut molt feliç entre vosaltres.” 
 
Aplaudiments del públic. 
 
El 2n. Tinent d’Alcalde, Sr. Delfí Castellví manifesta: 
 
Volia improvisar i que sortís i brotessin els pensaments d'este moment, però m'ha 
pogut una vegada més, una de les grans frases de l'admira't  Groucho: LA 
IMPROVISACIÓ SURT MILLOR SI TE LA PREPARES ABANS 
 
Fins al darrer  moment he estat pensant en mi mateix com deurien de ser les darreres 
paraules en aquesta sala de plens, després dels darrers vuit anys dedicats a 
l'administració pública municipal 
 
Avui no toca parlar de números, pressupostos, modificacions etc etc com gairebé he 
fet fins ara 
 
Vull ser sincer i fugir de tòpics i frases fetes 
 
Arribar al final d'una etapa, mai no és fàcil, tot i tenir-lo plenament assumit per diferents 
raons obvies 
 
Sovint el camí és difícil, en d’obstacles i entrebancs; però, alhora, també de 
satisfaccions i sorpreses. Miro enrere i penso que segurament ho podria haver fet 
millor, diferent…; però aquí i ara, això no es pot canviar 
 
He format part de la Corporació Local entre altres qüestions, per intentar fer la vida 
més fàcil a les nostres veïnes i veïns i per suposat, per prendre decisions 
 
La valoració no em toca pas, fer-la a mi 
 
Tot el que m'ha tocat fer, ho he intentat des de la màxima honestedat i dedicació, dins 
la situació personal. La consciència la tinc plenament tranqui-la, en quant a la reflexió i 
als actes i decisions preses, d'acord amb que entenc com els meus valors 
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Penso que tothom tenim dret a cometre errors. No som perfectes. La persona que mai 
s'equivoca, és la que no fa mai res i una de les premisses que sempre he tingut i de 
ben segur continuaré tenint present, es que fugir dels problemes, t'allunya de les 
solucions 
 
Arribat a este punt de resums genèrics, m'agradaria passar al que es pot denominar 
com agraïments en la vesant personal, en la més clara sinceritat que puga transmetre 
 
Primer a l'alcalde, company i amic, Marc Mur 
 
Gràcies Marc per donar-me l'oportunitat de forma part, una vegada més, tot i les 
meves reticències inicials, del grup de persones que en la major voluntat, han/hem 
aportat el nostre granet de sorra a participar en la vida diària dels nostres convilatants 
 
Ha estat un plaer i una satisfacció de poder treballar en tu i compartir moments de tota 
mena, que per sempre quedaran en la meva memòria 
 
 
A les companyes i companys de consistori dels darrers vuit anys i en especial als que 
avui estem aquí presents, dir-vos, que tot i la clara diferència de generacions ... en 
alguns, meu fet sentir plenament com un més i he percebut el respecte vers la meva 
persona. Respecte, que us puc ben assegurar, que ha estat mutu, tot que, com be 
sabeu i heu comprovat, en més d'un cop m'ha tocat fer el paper de "dolent", 
qüestionant decisicions, iniciatives, inquietuds... per la responsabilitat que em 
pertocava i sempre, sempre, pel que he entès, el millor pel benestar, estabilitat i 
millores del nostre poble 
  
Als treballadors de la casa: funcionaris, administratius,  laborals i tècnics 
 
A totes elles i ells (sense enumera-les), el meu agraïment per la seva feina diària, 
moltes vegades no suficientment valorada i summament necessària (i tal com deia al 
inici, no son tòpics, ni frases fetes per quedar be. No es el meu estil) Ho sento, ho 
penso i ho dic, plenament convençut 
 
Aquí crec que he de fer un apart en les persones que han estat més properes en les 
tasques diàries: 
 
El meu reconeixement i a la vegada agraïment al  Personal de Comptabilitat i 
Intervenció. Menció especial per l'enyorada i sempre recordada Anna. Gràcies Laura 
(molts ànims i força) i a Raquel per la vostra paciència i col·laboració. Meu facilitat en 
gran mesura, la feina que comporta la Regidoria d'Hisenda 
 
Gràcies Josep Viñado, per la teva professionalitat, dedicació i predisposició durant 
este cicle de vuit anys,  vers la meva persona, per tal de intentar trobar sol-lucions 
conjuntament i dur-les a terme. Tots som com som 
  
Als mitjans de comunicació per la seva paciència i atencions (algunes vegades, per la 
meva part i per qüestions personals, que ara no venen al cas, no ha estat corresposta) 
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I a nivell més personal, un fort agraïment a tu, Cati, per la gran paciència i comprensió 
per entendre i compartir el compromís que vaig adquirir al seu dia i que ens a 
comportat un dia a dia, si mes no, atípic, diferent 
 
A la part final, no sabia on encaixar-la, permeteu-me la llibertat de recordar una de les 
frases que he tingut més present i que al meu entendre s'ajusta als temps passats, 
actuals i propers: 
 
L'experiència em diu que en temps difícils i complicats, la imaginació es igual o més 
important que la intel·ligència 
 
A la nova corporació i en especial al seu alcalde Francesc, desitjar-vos, sort i encerts, 
que us faran falta 
 
Difícil,  és la paraula a la que sovint ens aferrem per no pronunciar la paraula adéu 
 
Per tant, mes que un adéu, es un GRÀCIES en frase curta i en frase llarga, seria, 
MOLTES GRÀCIES a totes i a tots.  Fins sempre” 
 
Aplaudiments del públic. 
 
Per acabar, el Sr. Alcalde, Marc Mur, es dirigeix als presents i manifesta: 
 
 
Aplaudiments del públic. 
 
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 
municipal.   
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