ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA NÚMERO: 10/2019 DE 15 DE JUNY DE 2019,
DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
SORGIT DE LES ELECCIONS LOCALS DE 26 DE MAIG DE 2019
Expedient núm.:
PLN/2019/10

Tipus de convocatòria:
Data:
Durada:
Lloc:

Òrgan col·legiat:
PLE
Dades de la sessió:
Extraordinària
15 de juny de 2019
Des de les 12,00 fins a les 13:15 hores
Sala de Plens

Assistents
Regidors electes
Candidatura
Francesc Barbero Escrivà.
ERC - ENTESA PER FLIX - AM
Lara Bertran López de los Mozos
ERC - ENTESA PER FLIX - AM
Norma Pujol Farré
ERC - ENTESA PER FLIX - AM
Josep Francesc (Caco) Casals Rodes
ERC - ENTESA PER FLIX - AM
Gemma Abelló Treig
ERC - ENTESA PER FLIX - AM
Vera Llombart Sanjuan
ERC - ENTESA PER FLIX - AM
Pau Guiu Rofes
ERC - ENTESA PER FLIX - AM
Josep Solé Rojals
JUNTS PER FLIX
Victor Sabaté Torreblanca
JUNTS PER FLIX
Xavier Sabaté Ibarz
UNITAT PER FLIX - CP
Maria del Carmen Rosich Prunera
CRIDA FLIXANCA - AMUNT

Càrrec
Secretari:
Tècnica de Secretaria:

Altres assistents:
Nom i cognoms
Arturo González Benet
Margarita Llauradó Aribau

Sra. Margarita Llauradó:
“Bon dia a tothom, per un problema de veu del secretari, jo seré l’encarregada de llegir
el que correspon al secretari de la corporació en aquest acte.
En compliment del que estableix la legislació de règim local i la legislació de règim
electoral general, procedim a iniciar l’acte de constitució del nou Ajuntament de Flix
sorgit de les eleccions municipals celebrades el dia 28 de maig de 2019.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de 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.
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Francesc Barbero Escrivà (2 de 2)
Batlle
Data Signatura: 08/07/2019
HASH: 6f5f231df9cbe8b63dec3dc0eac5b711

Arturo González Benet (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 08/07/2019
HASH: 6d081373db9c3bb0d4866e251892bb7f

AJUNTAMENT DE FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX

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, és a dir, l’acta d’arqueig, el justificant 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.
Acte seguit, primerament, es procedeix a formar la Mesa d’Edat, per la qual cosa
s’invita que pugin a l’estrada el:



Sr. Xavier Sabaté Ibarz, com a Regidor de més edat i que actuarà com a
President de la Mesa; i



Sra. Vera Llombart Sanjuan, com a Regidora de menys edat”.

S’incorporen a la presidència els regidors Sr. Xavier Sabaté i la Sra. Vera Talarn.
Sr. Xavier Sabaté:

Ara diu aquí al guió que he de cedir la paraula perquè llegeixin la llei, però com que els
presidents d’edat tenen una certa dispensa, no?, jo voldria dir unes paraules per
remarcar la solemnitat de l’acte, aquest és un dels actes més solemnes i més
importants de qualsevol municipi, de qualsevol poble, m’enteneu?, i jo cada vegada
que assisteixo a un acte d’aquests, la veritat és que sem posen una mica els pels de
punta, això és la sala del poble, és el saló de plens de l’ajuntament, i avui ens
comprometrem tots els regidors i regidores per quatre anys a servir el poble.
Aquí ha hagut 2058 persones que mos han votat, i nosaltres representem a aquestes
2058 persones, més diria, a les 2710 que estan al cens, i als nens i nenes que no hi
poden ser, i a la gent jove, i això és molt important perquè, tenim a les nostres mans
els destins en bona mesura, no?, de tota la gent del nostre poble, així que, estem en
un dels actes mes importants de la història de Flix que es repeteix cada quatre anys, i
jo volia subratllar això, perquè siguem conscients d’això els que estan al públic però
també els companys i companyes del consistori que estarem aquí quatre anys al
servei de tots vosaltres i de tot el poble, així que ara si, després de haver fet aquestes
paraules que em semblaven que eren obligades, pues la secretaria tècnica continua
tenint la paraula.”
Sra. Margarita Llauradó:
www.flix.cat
ajuntament@flix.ca
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18
43750 FLIX

Codi Validació: 4T4WKY93GXX56EHFP9ET7TA9F | Verificació: http://flix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 15

“Bueno això que et diguin que ets el mes vell ja, no m’agrada gaire, però ho soc.

AJUNTAMENT DE FLIX

“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 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.
De l’acta d’escrutini de la Junta Electoral de Zona de Reus de 29 de maig de 2015
s’extrauen les següents dades en relació amb les eleccions celebrades el passat dia
28 de maig:
Nre. d’electors censats: 2.710
Nre. de votants: 2.058
Nre. de vots a favor de candidatures: 1.970
Nre. de vots en blanc: 37
Nre. de vots nuls: 51
Nombre de vots obtinguts per cada candidatura
ERC - ENTESA PER FLIX - AM: 1.150
JUNTS PER FLIX: 373
UNITAT PER FLIX – CANDIDATURA DE PROGRÉS: 239
CRIDA FLIXANCA: 208

-

Sr. Francesc Barbero Escrivà.
Sra. Lara Bertran López de los Mozos
Sra. Norma Pujol Farré
Sr. Josep Francesc (Caco) Casals Rodes
Sra. Gemma Abelló Treig
Sra. Vera Llombart Sanjuan
Sr. Pau Guiu Rofes
Sr. Josep Solé Rojals
Sr. Victor Sabaté Torreblanca
Sr. Xavier Sabaté Ibarz
Sra. Maria del Carmen Rosich Prunera”

Sr. Xavier Sabaté:
“Donat que assisteixen la totalitat dels 11 regidors electes que representen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, jo, 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 a la Tècnica de Secretaria que vagi cridant un per un els Regidors i Regidores
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D’acord amb els resultats esmentats, es proclama electes als següents candidats:

AJUNTAMENT DE FLIX

Electes per tal que formulin davant la Constitució i el poble de Flix, l’acte de jurament o
promesa”.
Sra. Margarita Llauradó:
a) Sr. Francesc Barbero Escrivà: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A
NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sr. Francesc Barbero Escrivà: “Si, ho prometo per imperatiu legal, i fins la
consecució de la República Catalana”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
b) Sra. Lara Bertran López de los Mozos: “JUREU O PROMETEU COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
COM A NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sra. Lara Bertran López de los Mozos : “Per imperatiu legal, i fins a la
constitució de la República Catalana, si, ho prometo”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
c) Sra. Norma Pujol Farré: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A NORMES
FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.

Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
d) Sr. Josep Francesc (Caco) Casals Rodes: “JUREU O PROMETEU COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
COM A NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sr. Josep Francesc (Caco) Casals Rodes : “Si, ho prometo per imperatiu
legal, i fins la consecució de la República Catalana”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
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Sra. Norma Pujol Farré : “Per imperatiu legal, i fins a la constitució de la
República Catalana, si, ho prometo”.

AJUNTAMENT DE FLIX

e) Sra. Gemma Abelló Treig: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A
NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sra. Gemma Abelló Treig : “Si, ho prometo per imperatiu legal, i fins la
consecució de la República Catalana”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
f) Sra. Vera Llombart Sanjuan: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A
NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sra. Vera Llombart Sanjuan : “Si, ho prometo per imperatiu legal, i fins la
consecució de la República Catalana”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
g) Sr. Pau Guiu Rofes: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A NORMES
FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sr. Pau Guiu Rofes : “Si, ho prometo per imperatiu legal, i fins la
consecució de la República Catalana”.

h) Sr. Josep Solé Rojals: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A NORMES
FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sr. Josep Solé Rojals: “Per imperatiu legal, si prometo, per la gent de Flix i pel
retorn de la nostra gent”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
i)

Sr. Victor Sabaté Torreblanca: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A
NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.

www.flix.cat
ajuntament@flix.ca
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18
43750 FLIX

Codi Validació: 4T4WKY93GXX56EHFP9ET7TA9F | Verificació: http://flix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 15

Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.

AJUNTAMENT DE FLIX

Sr. Victor Sabaté Torreblanca: “Si, prometo per imperatiu legal, fins assolir la
independència de Catalunya”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
j)

Sr. Xavier Sabaté Ibarz: “JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A NORMES
FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sr. Xavier Sabaté Ibarz: “Si, ho prometo.”
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.

k) Sra. Maria del Carmen Rosich Prunera: “JUREU O PROMETEU COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX AMB LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
COM A NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.
Sra. Maria del Carmen Rosich Prunera : “Si, prometo per imperatiu legal,
treballar pel benestar, la igualtat, la justícia social del poble de Flix, sense
renunciar mai als principis republicans, ni al dret a l’autodeterminació dels
països catalans”.
Aplaudiments del públic assistent. Es fa entrega de l’escut municipal.
Sr. Xavier Sabaté:
“Tots els Regidors presents electes han jurat o promès el seu càrrec i, per tant, queda
constituïda la Corporació.

Sra. Margarita Llauradó:
“Seguidament es procedeix a l’elecció del nou Alcalde o Alcaldessa, de 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”.
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A continuació es procedirà a l’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa del municipi”.

AJUNTAMENT DE FLIX

Sr: Xavier Sabaté: “Sr. Francesc Barbero Escrivà, presenta vostè la seva candidatura
a l’Alcaldia?”
Sr. Francesc Barbero: “SI”
Sr: Xavier Sabaté: “Sr. Josep Solé Rojals, presenta vostè la seva candidatura a
l’Alcaldia?”
Sr. Josep Solé: “NO”
Sra. Vera Llombart: “Sr. Francesc Xavier Sabaté Ibarz, presenta vostè la seva
candidatura a l’Alcaldia?”
Sr. Xavier Sabaté: “NO”
Sr. Xavier Sabaté: “Sra. Carme Rosich Prunera, presenta vostè la seva candidatura a
l’Alcaldia?”
Sra. Carme Rosich: “NO”
Sr. Xavier Sabaté:
“Per tant els Regidors caps de llista que han presentat la seva candidatura a l’Alcaldia
son el següents: Sr. Francesc Barbero Escrivà
A continuació prego a la Tècnica de Secretaria, 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”.

-

Sr. Francesc Barbero Escrivà.
Sra. Lara Bertran López de los Mozos
Sra. Norma Pujol Farré
Sr. Josep Francesc (Caco) Casals Rodes
Sra. Gemma Abelló Treig
Sr. Pau Guiu Rofes
Sr. Josep Solé Rojals
Sr. Victor Sabaté Torreblanca
Sra. Maria del Carmen Rosich Prunera
Sra. Vera Llombart Sanjuan
Sr. Xavier Sabaté Ibarz

Finalitzada la votació, es procedeix a l’escrutini del mateix. A l’efecte, la Sra. Vera
Sanjuan va traient de l’urna les paperetes una a una, i les passa al Sr. Xavier Sabaté
que llegeix el nom que figura en cadascuna d’elles, i les passa al secretari de la
corporació que en dona fe.
www.flix.cat
ajuntament@flix.ca
977 410 153

P 4306100 A
Carrer Major,18
43750 FLIX

Codi Validació: 4T4WKY93GXX56EHFP9ET7TA9F | Verificació: http://flix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 15

Per part de la Tècnica de Secretaria es procedeix a cridar un per un, els regidors i
regidores electes per tal que dipositin el seu vot en la urna habilitada a l’efecte, pel
següent ordre:

AJUNTAMENT DE FLIX

Sr. Xavier Sabaté:
“Acabada la votació i efectuat l’escrutini, el resultat dóna el següent resultat:



Sr. Francesc Barbero Escrivà: 8 vots,



Vots en blanc: 3 vots

Atès que el senyor Francesc Barbero Escrivà 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. Senyor
Francesc Barbero Escrivà, accepteu el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Flix per al
que heu estat elegit?”.
Sr: Francesc Barbero: “SI”
Sr. Xavier Sabaté:
“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. Prego a Secretaria que
procedeixi a la lectura de la formula de promesa o jurament”
Sra. Margarita Llauradó:
“Sr. Francesc Barbero Escrivà, JUREU O PROMETEU COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE FLIX AMB
LLEIALTAT AL REI I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA COM A NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT?”.

L’anterior alcalde de la corporació, present a l’acte, Sr. Marc Mur Bagés, el fa entrega
dels símbols de l’alcaldia, (vara), al nou titular de l’Alcaldia, Sr. Francesc Barbero.
Aplaudiments del públic assistent.
Els Sr. Xavier Sabaté i Vera Llombart abandonen la presidència de la sessió, i es
reincorporen al seu lloc en el Saló de Plens. Ocupa la presidència l’Il·lm. Sr. Alcalde,
Francesc Barbero.
Sr. Francesc Barbero:
“Te la paraula a la regidora Carme Rosich, en nom del grup Crida Flixanca”.
Sra. Carme Rosich:
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Sr. Francesc Barbero : “Si, ho prometo per imperatiu legal, i amb lleialtat al poble
de Flix”.

AJUNTAMENT DE FLIX

“Bueno jo més que explicar el sentit del vot, que això ja hem fet un comunicat a
varios mitjans, volia més que res llegir un escrit que he fet jo, en primer lloc
donar-te l’enhorabona com a nou alcalde, després voldria dir bon dia a totes les
flixanques i flixancos, vaig estar el dotze de juny a l’últim ple de la desena
legislatura de l’ajuntament de Flix, la veritat és que va ser molt emotiu i em va
servir de recordatori de molts moments del nostre poble, Flix, vaig recordar al
meu padrí Juan Jose Prunera, per tota la seva tasca quan hi havia el motocròs i
tots els esdeveniments esportius on feia de locutor, també en Floreal, que va
formar part de la meva família, i tantes i tantes persones que han format part de
la meva vida, i de la vida del poble, també del meu pare Fernando que va fer
vaga de fam per defensar els drets dels treballadors de fabrica, i de Simó que
portava a la sang la defensa dels drets del poble català, i al meu marit Agustí
Garcia que va portar el nom de Flix per Catalunya, Espanya, i per part d’Europa.
No podem menysprear cap de les persones que cobrant o no van col·laborar en
el que avui és el nostre poble, un record i un reconeixement per tots ells.
Llavors quin és el meu llegat, el meu llegat es defensar i estimar el meu poble,
Flix, jo he treballat a l’empresa privada durant molts anys, això m’ha ensenyat
que ningú mirarà per nosaltres si no som nosaltres mateixos, memòria i criteri,
com a poble defensant-nos on sigui, demanar on sigui, i denunciar mancances on
sigui.

I avui aquí em comprometo a fer el màxim que pugui per aconseguir la
independència del nostre país, Catalunya.
Som i serem gent catalana, som i serem flixancos.
Gràcies.
Aplaudiments del públic assistent.
Sr. Francesc Barbero:
“Te la paraula el regidor Sr. Xavier Sabaté, en nom del grup Unitat per Flix”.
Sr. Xavier Sabaté:
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Ja sabem que ha guanyat Esquerra, enhorabona, i també sabem que fa anys que
això no es motiu d’alegria ni de consolidació de vida a la Ribera d’Ebre, no
podem delegar a cap grup el futur de la nostra comarca i esperar que ens facin
costat en la problemàtica que tenim, i tenim molta festa i molt poca feina.
Per això el nostre grup Crida Flixanca té com a principal objectiu desenvolupar tot
projecte que pugui portar feina al poble d’acord amb els criteris de sostenibilitat i
autogestió, que no depengui d’empreses privades que ens obligui a dependre
d’entitats fora Catalunya, volem un poble lliure i una Catalunya lliure, així que
avui aquí em comprometo a fer el màxim que pugui per fer de Flix un poble on
vulguem i puguem viure, un Flix d’oportunitats i igualtats, un Flix per les nostres
famílies.

AJUNTAMENT DE FLIX

“Moltes gràcies senyor alcalde i moltes felicitats, per mi un alcalde significa molt
sigui del partit que sigui, el primer dia que vam tenir una conversa després de les
eleccions ja li vaig dir, el tindre sempre en molta consideració encara que alguna
vegada suposo que discreparem.
Per mi la credencial de regidor del poble de Flix és molt especial, l’altre dia la
vaig penjar a les xarxes, i avui voldria perquè el meu compromís durant els
pròxims anys i de la nostra candidatura Unitat per Flix.

Avui sentia les campanes que son les que ens assenyalaven un fet tan
històricament especial com era la constitució d’aquest ajuntament, i he pensat en
una d’aquestes campanes, no sé quina és, un dia li preguntaré al senyor rector
que em digui quina, perquè la vull veure, perquè va haver un alcalde de Flix
durant setze anys, i em permetreu que faci aquesta referència personal, que es
deia Antoni Sabaté que va deixar escrit que ell no volia posar mai el nom seu a
cap de les inauguracions, era una opció personal seva, jo no he sigut mai tan
primmirat, no?, però, se li van escapar dos, una petita inauguració al camp de la
Ventonella, al camp de futbol, i l’altra una de les campanes, quan va arribar i va
trobar el nom va dir, «que és això?», bueno es que és costum, quan es posa una
campana nova al campanar de Flix, posar el nom de l’alcalde, i el nom del rector
em sembla que també, no sé, el nom de l’alcalde segur, pues aquesta campana
és molt especial, les campanes són les que han marcat la vida del poble, les
marquen sempre, jo me’n recordaré sempre molt, les campanes com sonaven
hora rere hora el dia que es va morir ma mare al Carrer Major número set, les
campanes que sonen ara, quina casualitat, m’emocionen especialment. I en Toni
Sabaté deia que li feia il·lusió perquè ell imaginava que quan sonava aquesta
campana el seu nom també volava, no?, pues jo vull que el nom de Flix voli molt,
i per això he tornat, perquè vull que el nom de Flix encara sigui cada vegada mes
important i contribuiré de la manera que pugui, amb el meu esforç i amb l’esforç
de la gent de Unitat per Flix del PSC, contribuint a un poble amb mes
possibilitats, per la seva gent, perquè un poble sense la gent no és res, no?,
podríem tenir el riu, podríem tenir les nostres muntanyes, però si no hi hagués
gent no hi hauria poble, així que pels problemes concrets de la gent, quan
preparava aquestes paraules també he recordat com a la universitat el professor
Jaume Vidal Alcover a les classes de filologia catalana mos explicava el
naixement de la novel·la catalana, que va ser la novel·la de tota la península
ibèrica, perquè després fins i tot Cervantes en el Quixot ho reconeixia, que Tirant
lo Blanc havia estat la primera novel·la, i Jaume Vidal Alcover mos explicava que
el passatge on això es verificava de Tirant lo Blanc era aquell en que Tirant, puja
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Flix és el poble que em va veure néixer, aquí encara hi ha molta gent que va
néixer a casa, no?, jo encara soc d’aquells que va néixer a casa, al carrer de La
Barca, és el poble on et van somiar els pares, no?, on van pensar que tenies un
projecte vital al seu costat, és aquell poble que avui quan estava preparant
aquestes paraules recordava l’oda a la pàtria de Bonaventura Carles Aribau i
aquells versos que diuen: I si voleu, substituïu llemosí que deia ell, per flixanco,
deia, «el llemosí sonà lo meu primer vagit quan del mugró matern la dolça llet
bevia, en llemosí al senyor pregava cada dia, càntics llemosins somiava cada
nit», a mi m’ha passat el mateix, en flixanco vaig néixer i en flixanco he somiat, i
flixanco sempre ho he portat.

AJUNTAMENT DE FLIX

Senyor alcalde hem firmat un acord, jo crec que ja ho sap tothom, no?, perquè
també hem volgut tenir aquesta transparència d’explicar a tothom com ho anàvem
fent, no s’ha conegut el contingut concret fins avui aquest matí, penso que ho
hem portat molt be, hem tingut unes quantes hores de, no diria de discussions
sinó de aportacions, de contrast de idees, i jo crec que enriqueix molt el bagatge
que tenim cadascú pels propers quatre anys, el grup de Unitat per Flix i el grup
de Esquerra Republicana, estic frisant per començar a treballar, tal com ahir
dèiem quan estàvem preparant el document final, així que li vull agrair senyor
alcalde a vostè, i al seu grup, la bona disposició que han tingut per rebre les
nostres aportacions, tothom sap que hem centrat molt les nostres idees i el nostre
programa en la creació de llocs de treball, en refer el teixit productiu de Flix i el
teixit econòmic, en ampliar el que son els canals de participació i de
transparència a l’ajuntament, en fer que aquesta participació també arribi en
aquestes noves activitats econòmiques que volem desenvolupar, així que senyor
alcalde, per no allargar-me mes, senyors i senyores del consistori, amics i
amigues, senyors ex-alcaldes que esteu aquí, senyores i senyors, voldria acabar
amb aquelles paraules també de Salvador Espriu que sempre quan he pres
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de nit sense que Carmesina ho sapigui al seu llit, i quan Carmesina sent que el
seu llit es mou i entre algú, fa un gran crit, i tot el palau es desperta, i el rei i la
reina acudeixen de seguida a veure que ha passat, i quan li pregunten a
Carmesina que ja havia vist que era Tirant diu: «Que ha passat?» diu «Era una
rata», i després d’una estona la reina diu aquesta frase que marca l’inici de la
novel·la catalana, i de la novel·la de tota la península ibèrica «Anemonen d’aquí
que em refrede», i Cervantes diu en el Quixot, es que és una novel·la perquè és
la primera vegada després de les novel·les de cavalleries, de l’idealisme dels
trobadors, etc. que fins i tot les reines es refreden, i que es parlen dels problemes
concrets de cada dia, i quan avui feia el discurs on preparava el guió del discurs
que ara os estic fent, pensava en Carmesina i en Tirant lo Blanc, i en els
problemes quotidians de cada dia, tots tenim els nostres ideals, no hi podem
renunciar, l’ideal a la independència, l’ideal al federalisme, l’ideal a una Catalunya
que tots imaginem cada vegada mes rica i plena, com diu al nostre himne, però
després també, al costat d’això hi ha els problemes concrets de cada dia, i Flix
també es refreda igual que la princesa Carmesina o igual que la reina quan la va
anar a veure, i des de això, des de els problemes concrets, pels problemes
concrets de la gent de Flix, dels homes i les dones, dels nens, de la gent gran,
hem vingut a treballar, em comprometo a treballar senyor alcalde, lleialment, al
vostre costat, i ara explicaré perquè, i com, de quina manera ho farem, per
aquests valors que nosaltres defensem sempre, els socialistes, que són també
valors republicans, de la igualtat, de la justícia, de la fraternitat, de la lluita per les
desigualtats, de la lluita contra el canvi climàtic avui en dia, la lluita contra la
opressió del capital, i de tantes i tantes opressions que tenim els humans i
segurament en la època de la globalització n’hem descobert i en descobrim cada
dia, de la lluita contra les desigualtats de les dones també, que es una de les
principals preocupacions i dels principals reptes que tenim, i tindrem diferències, i
les diferències enriqueixen, i les aportacions diverses també, la millor manera de
servir a Flix des de el nostre punt de vista serà aquest de la lluita pels problemes
quotidians, per fer de un Flix mes gran, i la nació catalana cada vegada mes
gran.

AJUNTAMENT DE FLIX

possessió d’un càrrec m’han acompanyat, ens mantindrem per sempre mes fidels
al servei d’aquest poble, en aquest cas del poble de Flix i del poble de Catalunya.
Moltes gràcies.
Aplaudiments del públic assistent.
Sr. Francesc Barbero:
“Te la paraula el regidor Sr. Josep Solé, en nom del grup Junts per Flix”.
Sr. Josep Solé:

Permeteu-me començar amb una felicitació per a Francesc, des de aquest
moment ets el nostre alcalde, enhorabona des del grup municipal de Junts per
Flix, començaré explicant el sentit de la nostra votació, el nostre vot ha estat en
blanc, en aquest nou mandat que avui encetem, no formarem part del govern
municipal de Flix, per aquest motiu no hem donat suport en la votació, però no
posem en dubte en cap moment la legitimitat per accedir a l’alcaldia del senyor
Barbero, les votacions del dia 26 van deixar molt clar qui vol el nostre poble que
sigui el seu màxim representant, per aquest motiu no hem proposat un candidat
alternatiu, no començarà el seu mandat senyor alcalde amb un vot negatiu des de
les nostres files, estem convençuts que també podem fer política municipal sense
estar al govern, fer oposició forma part del joc democràtic, i avui és el que creiem
que hem de fer, exercir una oposició al govern que es formarà al nostre municipi
des de el respecte i la educació, no volem que sigui una oposició destructiva,
crec que si fem una oposició d’aquesta mena no servirà absolutament de res, per
entendre-mos tots, no volem fer una oposició a lo Arrimades, ni volem ni crec
sincerament que jo ho sàpiga fer, muntant un xou darrere de l’altre, l’únic cartell
que jo ensenyaré en aquesta sala, és el que ja he ensenyat avui, el de la nostra
gent que es troba lluny de casa seva, l’oferiment per part del senyor alcalde per
formar part del govern hi va ser, moltes gràcies. Tot i formar part en aquest nou
mandat de l’oposició, sàpiga senyor alcalde, que per tot el que sigui en benefici
de Flix, de la gent de Flix, que és la nostra gent, ens tindreu al vostre costat,
ajudant a fer força, a espènyer per que les portes tancades s’obrin, per que en tot
moment i en qualsevol lloc la seva veu se senti, perquè representeu a tot el
poble, representeu a tota la gent que el dia 26 va votar. Des de aquí donar les
gràcies a les 373 que van confiar en el nostre grup per representar-les des de
l’ajuntament, a totes i tots, gràcies. I aprofito per donar la benvinguda als nous
regidors i regidores que avui s’incorporen al nostre ajuntament, benvinguts a tots,
veureu que és apassionant treballar pel nostre municipi, feu-ho en dedicació i
entusiasme, val la pena i és gratificant. I per acabar, desitjar al senyor alcalde
molts èxits i encerts en aquest mandat que avui comenceu a liderar, perquè, i
permetem que ara et tutegi, Francesc, els teus èxits i encerts, seran els èxits i
encerts del poble de Flix, del nostre poble, i sobretot de la nostra gent.
Visca Flix, visca Catalunya, i llibertat presos polítics.
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“Bon dia a tothom i benvinguts.

AJUNTAMENT DE FLIX

Aplaudiments del públic assistent.
Sr. Francesc Barbero:
“Te la paraula la regidora Sra. Norma Pujol, en nom del grup ERC- Entesa per Flix”.
Sra. Norma Pujol:
“Moltes gràcies alcalde i bon dia a tots i totes.
En primer lloc deixeu-me aprofitar aquest moment per agrair als nostres
companys i companyes del mandat anterior, el seu treball pel nostre poble, a
Núria, Albert i especialment a Norma Català, Josep Pérez, Delfí, i l’alcalde Marc
Mur, que tingueu molta sort en el nou camí que empreneu, i també donar
l’enhorabona i benvinguda al món tan apassionant de servir al teu poble als nous
i noves regidores, que us assenteu en aquesta sala tan important per primer cop.

Moltes gràcies, des del grup d’Esquerra Republicana-Entesa per Flix, creiem
fermament que el lideratge de Francesc Barbero al cap davant del consistori, una
persona sempre amb voluntat de consens, en generositat, responsabilitat,
intel·ligència, una persona de mà estesa, de confiança ferma en lo present i lo
futur del nostre poble, ara mateix és lo que Flix necessita i lo que clarament va
demanar lo mandat democràtic de les anteriors eleccions municipals.
Continuarem treballant des de esta casa per la justícia social, per la qualitat de
vida, per la igualtat d’oportunitats, per la llibertat, per l’assoliment de la tan
anhelada República Catalana, i per continuar construint un Flix digne, pròsper, i
amb valors.
Moltes gràcies a tots i a totes, enhorabona Francesc, visca Flix i visca
Catalunya”.
Aplaudiments del públic assistent.
Sr. Francesc Barbero:
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I avui és un dia d’enhorabona pel grup d’Esquerra Republicana-Entesa per Flix, i
es que el viatge que vam començar fa quatre anys, de suma, de voluntat de
treballar junts gent diversa, un projecte que iniciàvem en la mirada posada en
referents mes enrere encara, a qui avui vull tenir un record, perquè enguany
celebrem el quarantè aniversari dels primers ajuntaments democràtics, i si som
avui aquí es gràcies també a tots i totes les persones que ens han precedit en
aquest consistori, l’acte d’avui també té una especial transcendència com és lo
relleu de la seva cara visible, avalat pel gran suport popular de les darreres
eleccions, amb una clara majoria absoluta a qui volem agrair, de manera molt
sincera la seva confiança i suport, i també agrair a la candidatura de Units per
Flix, amb Xavier Sabaté al capdavant, que s’ha volgut sumar al govern municipal
fent-lo encara més ampli i formant així un govern de vuit persones.

AJUNTAMENT DE FLIX

“Moltes gràcies senyora Pujol, bon dia i moltes gràcies també a tots los que mos
acompanyeu avui aquí per la vostra presència, agrair també les paraules d’ànim i
de suport dels que acabeu de parlar.
És just per la confiança, ànims i suport de molta gent, començant per la meua
companya de vida, Norma, continuant per la meua família, la de sang i també la
meua família política, que va des de Pere Muñoz fins a Marc, passant per Oscar,
que avui soc aquí.
Per seguir els agraïments, fer-los extensius molt especialment a tots los veïns i
veïnes que mos han donat la confiança, i al grup de Unitat per Flix i el seu
portaveu Xavier Sabaté, que crec ha sabut llegir lo moment que viu lo nostre
poble amb la suficient lucidesa i mirada llarga com per veure en la suma i unitat
d’esforços la demanda majoritària de la ciutadania de Flix, mes enllà de possibles
recompenses electorals en un futur, segur que tindrà la recompensa que exercir
la representació amb responsabilitat sempre mereix.

Per això encaro aquesta responsabilitat plena de reptes amb la millor de les
actituds, i la millor de les companyies, l’empenta de la joventut, la il·lusió dels qui
estimen Flix i la seua gent, lo coratge del feminisme, lo compromís per damunt de
tot, són les actituds del grup de gent que m’acompanya, i és lo meu primer repte
fer-me-les meues i traslladar-les a tothom, són estes actituds les que faran fàcil
portar el pes de la responsabilitat que esta vara representa, un pes que conec i
que he suportat ni que sigui temporalment i per breus períodes durant estos
darrers anys que he estat a l’ajuntament, esta vara me va acompanyar durant
bona part d’aquella tardor de 2017, que ara sembla molt llunyana, potser massa, i
que durant la qual vaig exercir l’alcaldia en funcions, esta vara em va
acompanyar, o jo la vaig acompanyar a ella al parlament de Catalunya un 27 de
setembre, vam anar plegats a Brussel·les un 7 de novembre, ha sigut testimoni
d’aquella il·lusió col·lectiva, i de l’inici de la repressió que encara ens colpeix,
costa pensar que ara mateix en estos moments mentre tots els que ara som aquí
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I és que Flix, fa temps que viu moments delicats que necessiten de
responsabilitat, los que avui som aquí som dipositaris d’un gran poder, lo poder
de poder decidir com serà el Flix del futur, com diuen els deus moderns, o com
diuen los personatges que avui són los deus moderns, «un gran poder sempre
comporta una gran responsabilitat». Sobre com ha de ser el Flix del futur i dels
problemes d’avui n’hem parlat molt durant les setmanes que ens han precedit i
que ens han portat fins aquí, n’he continuarem parlant molt durant este mandat
que avui comença, és cert que les circumstancies per dedicar-se a la causa
pública, la res pública, tal i com me va ensenyar el meu professor de filosofia, i
que dona nom a tota una corrent de pensament, lo republicanisme, deia que els
moments per dedicas a la cosa pública segurament no són los millors a Flix,
tampoc a nivell de país, però un no tria les circumstàncies en que li toca assumir
responsabilitats, és allò de un és ell i les seues circumstàncies, escoltant el
portaveu de Unitat per Flix m’ha vingut al cap aquesta frase, és de Ortega i
Gasset, precisament al començament del Quixot o pensaments del Quixot, i la
referència que hi fèieu quan los llibres, valgui per qui os parla, per Flix, i pel
poble, precisament perquè un no tria les circumstàncies, cal encertar en tot allò
que un si pot triar, com l’equip que t’acompanya, com l’actitud.

AJUNTAMENT DE FLIX

hem pogut prometre els nostres càrrecs sense problemes, hi ha regidors com
Joaquim Forn, que després del jurament tornaran a la cel·la, que hi ha diputats
com l’Oriol Junqueras que veuran tots just dema passat com no se lis permet
prometre un càrrec avalat per les urnes i la ciutadania, perquè com diu la
pancarta que llueix al balcó de l’ajuntament «L’autodeterminació no és cap
delicte», valgui este record per reclamar una vegada més, la llibertat de totes
preses i presos polítics.
Crec que els onze regidors que som aquí compartireu en mi, que per qui fa el pas
de presentar-se a unes eleccions no hi ha major honor que poder representar al
seu poble, ser portaveu dels seus anhels i dipositari de les seues esperances,
poder servir la gent, per que els que som aquí avui, som sobretot servidors, esta
ha de ser la principal raó que motivi los nostres actes, estar els propers quatre
anys a disposició d’una comunitat que mos ha fet confiança, sigui des de el
govern, sigui des de la oposició, os encoratjo a tots i cadascun dels regidors i
regidores a que sigueu, siguem propers, a que siguem igualitaris en el tracte,
generosos amb lo temps que dedicarem als nostres veïns i veïnes, que els valors
republicans siguin lo nostre far, i fer de Flix un lloc encara millor lo nostre
objectiu, demano per avançat perdó pels errors que segur cometré i cometrem,
demano també per avançat implicació per a tenir-ne els menys possibles, i per a
que quedin tapats per molts encerts, no prometo altra cosa que compromís,
coratge i treball, molt treball de tots plegats, per fer que les circumstàncies que
abans al·ludíem i que ara ens acompanyen siguin millors d’aquí quatre anys, amb
el convenciment que aquest esforç i compromís no ho serà només dels que som
avui aquí dalt, sinó també serà l’esforç i compromís de tot un poble que sap que
depèn sobretot d’ell mateix, de tots nosaltres, guanyar-se el seu futur, estic
convençut que el tindrem, que el guanyarem, com sempre l’ha guanyat Flix.
Moltes gràcies, i visca Flix.
S’aixeca la sessió.

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: Francesc Barbero Escrivà, Batlle-President; Arturo González Benet, secretari
municipal.
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Aplaudiments del públic assistent.

