
 
 

 
 
 
ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL DIA 11 DE JUNY DE 
2011 
 
 
 
A la Casa Consistorial d'Artés i essent les dotze hores del dia onze de juny de dos mil onze, han 
concorregut, amb prèvia citació, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica  5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, i el 37.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors electes a les 
últimes eleccions locals convocades, els senyors en Roger Genescà i Campí, en Manuel Parreño i 
Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en Joan Babeli Shawa, en Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest 
Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina, na Judith Saus i Moreno, en Josep Candàliga i Freixa, na 
M. Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas i Serra i n’Odonell 
Santos i Ventura, que constitueixen majoria absoluta dels Regidors electes, ja que essent aquests tretze 
n'han concorregut la totalitat amb l'objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de 
l'Ajuntament. 
Declarada oberta la sessió per la Secretària, es procedeix a cridar els Regidors electes de major i de 
menor edat dels presents, a l'objecte de formar la Mesa d'Edat que serà presidida pel de major edat i de la 
qual serà Secretària la de la Corporació, segons estableix l'article 195-2 de la Llei Orgànica  5/1985, de 19 
de juny, i l'article 37-2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, 
correspon la designació a en Josep M. Camprubí i Salvó i n’Ernest Clotet i Berenguer que passen a 
ocupar el lloc destinat a l'efecte, quedant constituïda la MESA D'EDAT per: 
President: En Josep M. Camprubí i Salvó, Regidor assistent de major edat. 
Vocal: N’Ernest Clotet i Berenguer, Regidor assistent de menor edat. 
Secretària: Na Montserrat Bach i Pujol, Secretària de la Corporació. 
Així, ambdós regidors resten investits i prenen posessió del càrrec. 
Seguidament, la infrascrita Secretària, per Ordre del sr. President, donà lectura a les disposicions 
aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei 
Orgànica núm. 5/1985, i 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
Tot seguit per ordre de la presidència es va donar lectura per part de la Secretària de l'acta de 
proclamació de les eleccions: 
Número d’electors: 4.134 
Número de votants: 2.469 
Número de vots a candidatures: 2.318 
Número de vots vàlids: 2.405 
Número de vots nuls: 64 
Número de vots en blanc: 87 
Vots obtinguts per les candidatures: 
Convergència i Unió: 784 vots – 5 regidors electes 
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu: 554 vots – 3 regidors electes 
Grup Unitari d’Artés – Acord Municipal: 543 vots – 3 regidors electes 
Progrés per Artés – Progrés Municipal: 437 vots – 2 regidors electes 
Acte seguit es dóna lectura per part de la Secretària dels noms i cognoms dels Senyors Regidors electes 
que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels membres de la Mesa d'Edat, a la comprovació de les 
credencials trameses per la Junta Electoral de Zona de Manresa: 
Convergència i Unió 
En Roger Genescà i Campí 



En Manuel Parreño i Jiménez 
Na Josefa Montañola i Cortina 
En Joan Babeli Shawa 
En Josep M. Camprubí Salvó 
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
Ernest Clotet i Berenguer 
Ramon Fornell i Alsina 
Judith Saus i Moreno 
Grup Unitari d’Artés - Acord municipal 
En Josep Candàliga i Freixa 
Na Maria Pilar Valiente i Ballesteros 
N’Anna Maria Ginesta i Franquesa  
Progrés per Artés - Progrés Municipal 
Na M. Àngels Crusellas i Serra 
N’Odonell Santos i Ventura 
Trobades conformes les esmentades credencials, a continuació el Sr.  President invita als Regidors 
electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb 
posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177 i 178 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, els dos últims articles citats, segons redacció donada per la Llei Orgànica 1/1997, 
de 30 de maig, als quals dóna lectura la Secretària, i havent obtingut com a resultat que als reunits 
manifesten que no els afecta cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda. 
La Secretària informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l'apartat 7, de 
l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, han formulat declaració 
sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 
A continuació, de conformitat amb allò que disposa l'article 108.8, de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, en el moment de la presa de possessió i, per tal d'adquirir la plena 
condició del càrrec de Regidor/a, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la 
Constitució, per això per part de la Secretària de la Mesa formularà a cadascú dels candidats electes, la 
següent pregunta: 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
REGIDOR/A de l’Ajuntament d’Artés  amb lleialtat al Rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya  com a normes fonamentals de l'Estat?" 
Contestant: En Roger Genescà i Campí: Sí, prometo per imperatiu legal. 
Contestant: En Manuel Parreño i Jiménez: Sí, prometo. 
Contestant: Na Josefa Montañola i Cortina: Sí, prometo. 
Contestant: En Joan Babeli Shawa: Sí, prometo. 
Contestant: En Ramon Fornell i Alsina: Sí prometo acatar la constitució espanyola per imperatiu legal i 
poder servir així al poble que m'ha escollit, únic dipositari de sobirania, però sense renunciar mai a 
l'alliberament nacional i social del poble català. 
Contestant: Na Judith Saus i Moreno: Sí prometo acatar la constitució espanyola per imperatiu legal, però 
sense renunciar mai a la democràcia real, que tant ens reclamen des de les places. 
Contestant: En Josep Candàliga i Freixa: Sí, prometo per imperatiu legal. 
Contestant: Na M. Pilar Valiente i Ballesteros: Sí, prometo per imperatiu legal. 
Contestant: N’Anna M. Ginesta i Franquesa: Sí, prometo per imperatiu legal. 
Contestant: Na M. Àngels Crusellas i Serra: Sí, prometo. 
Contestant: N’Odonell Santos i Ventura: Sí, prometo. 
Contestant: En Josep M. Camprubí i Salvó: Sí, prometo. 
Contestant: N’Ernest Clotet i Berenguer: Si, prometo per imperatiu legal. 
Realitzades les operacions anteriors, el President de la Mesa declara constituïda la Corporació de 
l’Ajuntament d’Artés amb els següents membres: 
En Roger Genescà i Campí 
En Manuel Parreño i Jiménez 
Na Josefa Montañola i Cortina 
En Josep M. Camprubí i Salvó 
En Joan Babeli Shawa 
N’Ernest Clotet i Berenguer 
En Ramon Fornell i Alsina 
Judith Saus i Moreno 



En Josep Candàliga i Freixa 
Na M. Pilar Valiente i Ballesteros 
N’Anna M. Ginesta i Franquesa 
Na M. Àngels Crusellas i Serra 
N’Odonell Santos i Ventura 
 
 
ELECCIÓ D'ALCALDE 
 
Immediatament després de la constitució de la Corporació, la Secretària que subscriu, per ordre del Sr. 
President, dóna lectura a l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, que estableix el 
procediment per a l'elecció de l'Alcalde. 
El President de la Mesa d’edat pregunta als regidors que encapçalen les llistes si mantenen la seva 
candidatura a Alcalde o la retiren: 
Contestant: N’Ernest Clotet i Berenguer per la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu retira la seva 
candidatura. 
N’Àngels Crusellas i Serra per Progrés per Artés – Progrés Municipal retira la seva candidatura. 
Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regidors que seguidament s'indiquen, que són els que 
encapçalen llurs corresponents Llistes. 
Candidats: 
Convergència i Unió: En Roger Genescà i Campí 
Grup Unitari d’Artés - Acord municipal: En Josep Candàliga i Freixa 
Efectuada la votació pels Regidors mitjançant votació ordinària a mà alçada es produeixen els següents 
resultats: 
Vots obtinguts: 
En Roger Genescà i Campí: 5 vots (en Manuel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en Joan 
Babeli i Shawa, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Roger Genescà i Campí) 
En Josep Candàliga i Freixa: 7 vots (na Pilar Valiente i Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, en 
Josep Candàliga i Freixa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina, na M. Àngels Crusellas i 
Serra i n’Odonell Santos i Ventura). 
S’absté la senyora Judith Saus i Moreno. 
Essent el nombre de vots dels Regidors el de set, sí s'ha obtingut la majoria absoluta del total de regidors, 
de conformitat amb l'article 196, de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny. 
A la vista del resultat de l'escrutini, el President de la Mesa d'Edat proclama Alcalde electe de l'Ajuntament 
a: 
En Josep Candàliga i Freixa,  que encapçala la llista presentada per Grup Unitari d’Artés – Acord 
municipal. 
A continuació el President de la Mesa pregunta a aquest si accepta el càrrec d’Alcalde d’Artés.  El senyor 
Josep Candàliga i Freixa respon afirmativament. 
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 40.2,  
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per part del Sr. 
President de la Mesa d'Edat es formula al sr. Josep Candàliga i Freixa la següent pregunta: 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d'ALCALDE D’ARTÉS amb lleialtat al Rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia 
com a normes fonamentals de l'Estat?" 
Contestant: En Josep Candàliga i Freixa: Sí, prometo. 
Seguidament, el Sr. Alcalde es dirigeix als assistents amb les següents paraules: 
“Regidores,  regidors,  vilatanes,  vilatans, amics,  amigues: 
Permeteu-me en primer lloc,  agrair-vos la vostra presència aquest migdia de dissabte  a aquest  saló de 
plens en un dia tan important per Artés. 
En les  eleccions  del 22 de maig el poble d’Artés es va pronunciar  votant majoritàriament  les  
candidatures d’esquerres. L’escrutini va indicar que  més del 66% dels votants ho va fer  per  aquests 
grups.  
Conscients que el poble d’Artés  volia majoritàriament un govern d’esquerres, calia un diàleg  obert i 
profund per materialitzar un acord  o un pacte d’esquerres.  
Hem estat treballant fins última hora perquè fos possible. agafem la responsabilitat i el lideratge per  tirar 
endavant aquest govern d’esquerres amb el suport de progrés i cup. Comptem amb la  responsabilitat 
dels seus regidors i les seves regidores per afrontar aquest quatre anys i tenir un  govern estable. 
Som conscients que vivim temps difícils, una situació  de crisi profunda, i per això des de l’Ajuntament  
hem d’afrontar  els reptes que ens vénen amb  valentia i empenta. 



Més que mai caldrà que siguem prudents i rigorosos en la priorització dels projectes  i  recursos,  perquè 
l’obligació dels governants és administrar un patrimoni que és de tothom a més de fer-ho amb 
transparència i rendint comptes. 
L’actuació del govern d’aquest Ajuntament ha d’esser de treball constant, participació de  la  gent, 
transparència, informació i diàleg. 
Seguirem treballant per trobar punts de col·laboració,  d’entesa i de treball compartit amb les  entitats i 
associacions  i  amb els  col·lectius  de persones que treballen, com nosaltres per fer  un  Artés millor. 
I la col·laboració entre les diferents forces polítiques que constituïm aquest Ajuntament,  per  
desenvolupar  propostes raonables, que permetin donar solucions als problemes de la gent,  i garantir una 
bona convivència. 
Treballarem per la conservació del nostre patrimoni, per l’entorn natural que ens envolta, per la 
sostenibilitat i la qualitat de l’espai públic. 
Estarem al costat de les persones. La política municipal assoleix tot el seu sentit quan dóna  resposta  a 
les necessitats de les vilatanes i vilatans, quan s’està al seu costat, se’ls escolta, s’hi parla  i es construeix 
conjuntament, l’Artés del  futur. 
La situació en què ens trobem ara fa imprescindible que parlem clar, que expliquem  a la població la 
realitat,  sense disfressar-la, que s’hauran de fer sacrificis,  però prioritzant  sempre  l’ interès general de 
la vila. 
Aquest govern, que des d’avui encapçalo,està format per gent que molts ja coneixeu. Gent amb  
experiència, i gent nova amb capacitat i formació per fer una bona gestió,   i decidida a treballar  amb 
eficàcia i eficiència per assolir un Artés millor. 
Per construir, s’ha d’escoltar a tothom  i les coses que diu l’oposició són també importants.  
Avui mateix els oferim el diàleg per trobar les millors solucions als problemes del poble. 
Amb esperit positiu, amb exigència, amb proximitat i amb ganes de fer la feina ben feta, serem un govern 
que escoltarem, actuarem i que treballarem. 
Moltes gràcies a tots.” 
Seguidament l’Alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, en Roger 
Genescà i Campí:  
“Bon dia a tothom, Alcalde, regidors, regidores, artesencs i artesenques.  
Primer de tot, voldria felicitar el nou Alcalde d’Artés i desitjar-li molts encerts en aquesta legislatura 
que encetem. També aprofito per felicitar els nous regidors, així com agrair el treball als regidors 
sortints. També vull fer un agraïment als treballadors de l’Ajuntament pel seu treball i dedicació durant 
aquesta legislatura que acabem.  
El 28 de març passat començava el major procés participatiu que es realitza als municipis cada quatre 
anys, les eleccions municipals. Avui és la culminació d’aquest procés, amb la presa de possessió dels 
regidors i regidores així com l’elecció de l’Alcalde.  
En les Eleccions del passat 22 de maig, els artesencs i artesenques van determinar que la força més 
votada i amb més representació a l’Ajuntament fos CiU. Tot i el lògic desgast fruit de governar en l’actual 
període de crisi, un de cada tres artesencs ens va fer confiança, aconseguint així guanyar les eleccions.  
Com és evident, no s’ha respectat la llista més votada, el projecte clar que la nostra formació 
presentàvem al poble d’Artés, basat en el Progrés Econòmic i la Qualitat de Vida, i que va ser l’escollit de 
forma majoritària quedarà aparcat fruit de votacions difícils d’explicar.  
Aquests dies assistim a diverses concentracions de gent indignada a les Places de les principals 
poblacions, sense anar més lluny, fa pocs dies aquí a Artés hi havia alguna pancarta de suport.  
Principalment, aquesta gent està dolguda amb la classe política i, sincerament, veient aquest espectacle 
dels últims dies no m’estranya.  
Avui, no és un dia que el poble recordarà com a joiós, serà recordat com el dia en què els 
representants polítics no van estar a l’alçada.  Tots sabem els temps que corren, les dificultats que 
haurem de travessar, i tot i així no hem estat capaços de posar-nos d’acord per fer un govern estable, 
llàstima! Teníem l’oportunitat de demostrar al poble que els polítics locals érem diferents.  
Avui també tanquem una legislatura governada per CiU durant la qual , tot i l’esforç d’alguns de voler 
amagar la realitat, es pot assegurar  que  hem realitzat moltes millores en equipaments municipals, 
així com moltes inversions necessàries per Artés. També deixem projectes i estudis per desenvolupar, 
que creiem importants. Les inversions fetes, han estat possibles en un moment de severa crisi, i 
sense hipotecar l’Ajuntament. En fem un balanç positiu, i ens sentim orgullosos de l’herència del fins 
ara Alcalde Damià Casas.  
Segurament els propers dies, ens explicaran quin programa de govern s’aplica, en tot cas, amb 
nosaltres trobaran una oposició responsable i constructiva, i serem favorables a tot allò que creguem 
que suposi un avenç per Artés. No dubtarem però, a posicionar-nos en contra del que creguem que 
és negatiu per al conjunt d’artesencs.  



Com he expressat a tots els Caps de Llista, treballarem per poder apartar ressentiments i crear 
complicitats, ja que creiem que pot ser compatible, ser una oposició rigorosa a la vegada que amable.  
Per acabar, vull encoratjar a tots els Regidors, especialment els nous, a treballar per Artés. 
Probablement, durant els propers quatre anys, sorgiran dubtes, la conciliació de la vida laboral, 
personal i política no és fàcil, i ,si a més,hi posem la mala consideració que es té a la classe política, 
encara més. El temps però, us permetrà veure en perspectiva que la feina de regidor, és de les més 
nobles i honrades que hi ha. Treballar per la comunitat i pel conjunt de la població és un privilegi que 
hauria de poder gaudir tothom.  
Moltes gràcies.” 
Seguidament , l’Alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular, n’Ernest Clotet i Berenguer:  
“Des del moment en què vam presentar la nostra llista, no hem descartat mai assumir 
responsabilitats. 
Avui però hem retirat la nostra candidatura per diferents motius: 
No hem arribat a cap acord amb ningú per governar, ja que per fer-ho volíem ser conseqüents amb la 
nostra manera d’entendre la política (englobant el què i el com). 
Per altra banda no hem vist viable un govern amb 3 regidors, ja que difícilment podríem assolir els 
objectius previstos. 
A partir d’aquí, treballarem des de l’oposició de manera molt constructiva i marcant el nostre estil i 
essent molt exigents amb el govern i amb nosaltres mateixos. 
Donades aquestes circumstàncies pensem que la millor de les opcions és donar confiança al GUA. 
Tot i que el suport no pot ser total, ja que en aquest cas ja hauríem optat per un pacte directe. 
Així doncs i havent explicat els nostres motius, seguirem treballant per construir la unitat popular.” 
Finalment intervé la portaveu del grup municipal de Progrés per Artés na M. Àngels Crusellas i Serra: 
“Els resultats electorals van donar per Artés un mosaic molt difícil de compaginar a nivell de pactes. Però 
sí que el que vam veure amb la interpretació dels resultats era que el poble d’Artés havia votat canvi. 
Canvi perquè els tres grups que representaven una opció de progrés eren per un total de més de 1500 
vots, en canvi la continuació de projecte que era el cas  de Convergència i Unió eren doncs uns 700 i 
escaig vots, 700 llargs de vots. 
Tothom  i segur que cadascú de nosaltres en els intervencions que fem farem una valoració diferent dels 
resultats, cadascú pot llegir els resultats d’una manera o d’una altra però sí que és una realitat que si  els 
tres grups progressistes que s’havien presentat a les eleccions ajuntàvem les nostres forces teníem un 
suport de la població d’Artés molt més ampli que no Convergència i Unió.    
I perquè  destrio?  primer perquè Convergència en la seva campanya electoral ja va dir “Convergència i 
Unió o Tripartit”. Van ser els primers que van posar a la dilema de la tria als vilatans d’Artés. 
No era un pacte fet a priori a les eleccions com vam intentar explicat tots i cadascun de nosaltres. Ens ho 
venien com un fet ja consumat i com s’ha demostrat en les negociacions d’aquests dies no hi havia res a 
priori. Hi havia sensacions, ganes de treballar, ganes de canvi, aquestes ganes eren en les tres forces. 
El que Convergència i Unió en aquests moments en la declaració que ha fet el seu cap de llista  no ha 
posat sobre la taula quina ha estat la gran dificultat. La gran dificultat ha estat que veníem de quatre anys 
de govern de Convergència amb majoria absoluta i amb un tarannà de ... i no vull utilitzar paraules massa 
dures perquè avui pel poble d’Artés ha d’ésser un dia engrescador  perquè avui és un dia de 
començament de legislatura, quatre anys en què la part dialogant, la part de poder treballar pel poble 
d’Artés, realment se’ns havia negat i els regidors que estàvem a l’oposició que jo no vaig utilitzar, el nostre 
grup  no vam utilitzar aquest nom gaires vegades dèiem el grup que no està a govern i que té ganes de 
treballar se’ns van donar molt poques oportunitats de poder treballar pel poble d’Artés. 
Quan cadascuna de les persones que estan assegudes en aquesta taula el que va al presentar-se a unes 
eleccions és per treballar pel seu poble des de diferents vessants. 
Aleshores davant el resultat de després de quatre anys que hi ha hagut molt poc diàleg dius vas a pactar 
amb unes persones que en aquests moments i jo diria més per necessitat que no pas per voluntat diuen 
que hi haurà un canvi de voluntats 
El canvi de voluntats s’ha de demostrar durant els anys que es governa, una majoria absoluta ha d’ésser 
una majoria absoluta dialogant i el que no pot ser és una majoria absoluta esclafadora. 
I tot i així també hi ha hagut en aquests moments de pacte hi ha hagut decisions, per part de l’equip de 
govern que està en funcions, decisions que hagués valgut la pena que haguessin consensuat. 
Per tant davant un dubte, un dubte bastant raonable que hi hagués un canvi en les estratègies i en les 
maneres de governar i apostant perquè els programes dels tres grups de progrés per Artés  eren molt  
semblants hem optat per votar el Josep Candàliga per tirar endavant aquesta opció de progrés pel poble. 
I amb la voluntat de continuar treballant amb la CUP per acabar de llimar aquells temes que no hem tingut 
temps material hi hem posat moltes hores, hem posat esforços,hem trencat pactes, els hem tornat a 



intentar  refer perquè creiem que era el millor per Artés.  
Per tant el que no s’ha pogut aconseguir a priori ens hem obert, crec que els tres hem apostat  per 
continuar treballant i treballant perquè el màxim de persones estiguin treballant per Artés amb aquesta 
vessant progressista que és la que els tres grups portem en el nostre programa.  
També dèiem en el nostre programa que calia treballar des de l’Ajuntament amb consens i el consens 
entre els quatre grups polítics és el que continuarem treballant. 
Per tant només desitjar-nos a tot els que hem sortit escollit regidors i que estem aquí que ens hi posem 
amb totes les nostres forces. 
I demanar al poble d’Artés que posi confiança en l’equip de govern i intentarem les expectatives, les 
ganes i els objectius que hem presentat en els programes en campanya  electoral tirar-los endavant i no 
només nosaltres tretze sinó amb la complicitat de tots vosaltres artesencs i artesenques.” 
 
Seguidament l’Alcalde aixeca la sessió essent les dotze hores i cinquanta minuts. 
 
L’ALCALDE,         LA SECRETÀRIA, 
 
 


	ELECCIÓ D'ALCALDE

