
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE 

L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  7/2015 

DIA: 13 de juny de 2015 

HORARI: De les 12:00 h a les 12:30 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Extraordinari 

 

ASSISTENTS: 

En Josep Candàliga Freixa – E.R.C. – A.M. 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– E.R.C. – A.M. 

Na Meritxell Bonastre Aris– E.R.C. – A.M. 

N’Enric Forcada Valiente– E.R.C. – A.M. 

En Roger Genescà Campí – C.I U. 

Na Fina Montañola Cortina - C.I U. 

En Manel Parreño Jiménez - C.I U. 

En Marc Torras Simon - C.I U. 

Na Mercè Simó Riba - C.I U. 

En Josep M. Artigas Feliu - C.I U.  

N’Ernest Clotet Berenguer – C.U.P. – P.A. 

N’Òscar Vilarassau Clotet – C.U.P. – P.A. 

N’Israel Falcó Martínez – C.U.P. – P.A. 

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

 

A la Casa Consistorial d'Artés i essent les dotze hores del dia tretze de juny de dos 

mil quinze, 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 Josep Candàliga 

Freixa,  Elisabet Carracedo Mañosa, Meritxell Bonastre Aris, Enric Forcada Valiente, 

Roger Genescà Campí, Fina Montañola Cortina, Manel Parreño Jiménez, Marc Torras 

Simon, Mercè Simó Riba, Josep M. Artigas Feliu, Ernest Clotet Berenguer, Òscar 



Vilarassau Clotet, Israel Falcó Martínez, 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 Josep M. Artigas Feliu i Enric Forcada 

Valiente, que passen a ocupar el lloc destinat a l'efecte, quedant constituïda la 

MESA D'EDAT per: 

President: En Josep M. Artigas Feliu, Regidor assistent de major edat. 

Vocal: N’Enric Forcada Valiente, Regidor assistent de menor edat. 

Secretària: Na Montserrat Bach i Pujol, Secretària de la Corporació. 

Així, ambdós regidors resten investits i prenen possessió del càrrec. 

 

Seguidament, la infrascrita Secretària, per ordre del sr. President, dóna 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: 4.221 

Número de votants: 2.546 

Número de vots a candidatures: 2.419 

Número de vots vàlids: 2.478 

Número de vots nuls: 68 

Número de vots en blanc: 59 

Vots obtinguts per les candidatures:  

Esquerra Republicana de Catalunya–Acord Municipal:  636 vots – 4 regidors electes 

Convergència i Unió: 1.082 vots –  6 regidors electes 

Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu:  606 vots –  3 regidors electes 

Partit Popular – Partido Popular:  95 vots –  0 regidors electes 

Acte seguit es dóna lectura per part de la Secretària dels noms i cognoms dels/les 

senyors/es Regidors/es 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: 



Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal 

En Josep Candàliga Freixa 

N’Elisabet Carracedo Mañosa 

Na Meritxell Bonastre Aris 

N’Enric Forcada Valiente 

Convergència i Unió 

En Roger Genescà Campí 

Na Fina Montañola Cortina 

En Manel Parreño Jiménez 

En Marc Torras Simon 

Na Mercè Simó Riba 

En Josep M. Artigas Feliu 

Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 

N’Ernest Clotet Berenguer 

N’Òscar Vilarassau Clotet 

N’Israel Falcó Martínez 

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 Josep Candàliga Freixa: Sí prometo per imperatiu legal, per treballar 

pel nostre poble i pel nostre país. 

Contestant, n’Elisabet Carracedo Mañosa: Sí prometo per imperatiu legal, per 

treballar pel nostre poble i pel nostre país. 

Contestant, na Meritxell Bonastre Aris: Sí prometo per imperatiu legal, per treballar 

pel nostre poble i pel nostre país. 

Contestant, n’Enric Forcada Valiente: Sí prometo per imperatiu legal, per treballar 

pel nostre poble i pel nostre país. 

Contestant, en Roger Genescà Campí: Sí prometo per imperatiu legal. A títol 

individual i desvinculat de la decisió anterior, manifesto, per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, que resto a disposició del nou parlament, del president i 

del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 

setembre del 2015, exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 

juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i sobirà. 

Contestant, na Fina Montañola Cortina: Sí, prometo per imperatiu legal. 

Contestant, en Manel Parreño Jiménez: Sí, prometo per imperatiu legal, per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, que resto a disposició del nou 

parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 

de les eleccions del 27 de setembre del 2015, exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà. 

Contestant, en Marc Torras Simon: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 

Contestant, na Mercè Simó Riba: Sí, ho prometo. 

Contestant, en Josep M. Artigas Feliu: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 

Contestant, n’Ernest Clotet Berenguer: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 

Contestant, n’Òscar Vilarassau Clotet: Sí, ho prometo per imperatiu legal. Sotmès 

únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes d’Artés em comprometo a 

treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als Països 

Catalans. 

Contestant, n’Israel Falcó Martínez: Sí, ho prometo per imperatiu legal. Sotmès 

únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes d’Artés em comprometo a 

treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als Països 

Catalans. 

 



La Secretària exposa que la Junta electoral central, en resolució del dia 24 de maig 

de 2015, manifestà que la declaració de l’Associació de Municipis per la 

Independència no és vàlida. 

 

Immediatament després el president declara 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.  

 

ELECCIÓ D'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: 

Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regidors que seguidament 

s'indiquen, que són els que encapçalen llurs corresponents Llistes. 

Candidats: 

Esquerra Repúblicana de Catalunya - Acord municipal: En Josep Candàliga i Freixa 

Convergència i Unió: En Roger Genescà i Campí 

Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu: N’Ernest Clotet Berenguer 

Efectuada la votació pels Regidors mitjançant votació ordinària a mà alçada es 

produeixen els següents resultats: 

Vots obtinguts: 

En Josep Candàliga Freixa: 7 vots (Elisabet Carracedo Mañosa, Meritxell Bonastre 

Aris, Enric Forcada Valiente, Ernest Clotet Berenguer, Òscar Vilarassau Clotet, 

Israel Falcó Martínez i Josep Candàliga Freixa) 

En Roger Genescà Campí: 6 vots (Fina Montañola Cortina, Manel Parreño Jiménez, 

Marc Torras Simon, Mercè Simó Riba, Josep M. Artigas Feliu i Roger Genescà 

Campí) 

N’Ernest Clotet Berenguer: 0 vots 

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 Esquerra 

Repúblicana d’Artés – Acord municipal. 

A continuació el President de la Mesa li demana si accepta el càrrec. 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 per imperatiu legal, per 

treballar pel nostre poble i pel nostre país. 

 

Seguidament, el Sr. Alcalde es dirigeix als assistents amb les següents paraules: 

“Bon dia a tothom. Gràcies per assistir a aquest acte, 

Amics i amigues 

Primer de tot vull agrair el suport que m’ha donat el grup d’Esquerra, sense aquest 

no hauria estat possible i després també vull agrair el suport del grup municipal de 

la CUP, per haver fet possible l’entesa per poder governar aquests quatre anys.” 

 

Seguidament l’Alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup municipal de 

Convergència i Unió, en Roger Genescà i Campí:  

“Bon dia a tothom,  

Permeteu-me que us llegeixi aquestes paraules perquè m’agradaria que constessin 

literals en l’acta de la sessió d’avui. 

Vull començar agraint a tots els aquí presents, l’assistència en aquest acte solemne 

de presa de possessió del nou Consistori Municipal. Deixeu-me que us demani 

també que aneu venint als plens que farem de forma periòdica i així participeu 

activament de la política artesenca. 

Avui és la culminació d’un procés electoral que ha permès expressar a tots els 

artesencs i artesenques les seves preferències i prioritats de cara els propers 4 

anys. Parlant d'això faig un incís per agrair en especial a les 1082 persones que ens 

van donar suport el passat 24 de maig però també a la resta que va anar a votar, 

encara que no votés a la nostra formació. 

La nostra valoració del resultat, com us podeu imaginar, és molt positiva. No només 

hem tornat a guanyar les eleccions com en el 2011, sinó que hem augmentant amb 

gairebé 300 vots i un regidor més. I una dada gens menor, ens hem quedat a 32 

vots per obtenir un regidor més cosa que hauria suposat tenir la majoria absoluta i 

garantir poder governar Artés. Per nosaltres el resultat és clar i ens fa sentir 

orgullosos de ser la llista més votada, sobretot perquè la campanya l’hem fet 



sempre en positiu, sense criticar, i reclamant el canvi en les formes de governar a 

Artés.  

El nostre projecte també pretenia evitar frontismes i divisions presents en la política 

artesenca, superar aquesta etapa era important per nosaltres perquè era vella 

política. 

Per aquest motiu vam escollir com a lema de campanya #JuntsxArtés, amb la clara 

intenció de deixar de banda la lluita de blocs, dels uns contra els altres, per passar 

a una política col·laborativa on tots els regidors participessin activament i per igual. 

Amb el resultat obtingut, entenem que aquest és el projecte que vol la gent d’Artés. 

Per això vam fer una oferta d’unitat tant a ERC com a la CUP sense exigències 

prèvies. No vam reclamar l’alcaldia ni tenir unes determinades regidories. No vam 

posar condicions innegociables del nostre programa electoral, sinó al contrari ja que 

enteníem que calia encetar un diàleg sincer entre les diferents forces polítiques per 

a arribar al consens. Així ho vam comunicar a la resta de partits, en reunions i amb 

un document de bases per a iniciar el debat de propostes per al futur d’Artés. 

La llàstima és que vam rebre un no per resposta a la nostra oferta de diàleg, sense 

ni tan sols voler entrar a debatre cap proposta. No vam rebre cap document 

programàtic alternatiu de cap partit, ni cap intenció de voler parlar sobre el nostre 

document. 

Les excuses donades ens dolen, ho reconeixem. No tan perquè tanquen la 

possibilitat de l’acord de govern d’unitat, que també, sinó perquè falten a la veritat. 

En aquest sentit volem respondre clarament un dels motius donats per no pactar 

amb nosaltres, el que fa referència a la insinuació de que fèiem mercadeig amb els 

nostres compromisos per arribar a un acord. Nosaltres, igual com els altres partits 

que volen fer un pacte, han d’estar disposats a cedir, a ser generosos, si no no hi 

ha acord possible. Això és cultura de pacte i no mercadeig. Segur que amb el pacte 

entre ERC i la CUP també hi ha hagut renúncies per ambdues parts. 

També vam reclamar que en cas de no voler pactar amb nosaltres se’ns permetés 

governar en minoria com a llista més votada. 

En aquest sentit, com exemple, a Berga la CUP va demanar poder governar en 

minoria com a llista més votada i ho farà. Governarà amb 6 regidors de 17 i un 

34% dels vots, només 58 vots més que la segona força. Nosaltres hem obtingut un 

43,66% dels vots, 6 dels 13 regidors i 446 vots més que el segon partit. 

Malauradament no s’ha respectat que la llista més votada governi i fer possible la 

nostra proposta de govern d’unitat.  

No deixa de ser paradoxal que els qui en aquestes eleccions ens presentàvem amb 

un projecte clar per sumar i treballar tots junts des del govern en quedem al 

marge.  



El pacte entre ERC i la CUP l’hem conegut primer per comentaris i després pels 

mitjans de comunicació. Esperem que en els propers dies s’expliqui clar quin 

programa es farà, i quin són els pactes que hi ha darrera l’acord. Per ara coneixem 

poc més que el repartiment de l’alcaldia dos anys per cada partit. 

Deixeu-me fer un aclariment per aquelles persones que aquests dies ens pregunten 

a tot hora com és que el que NO ha guanyat les eleccions pugui ser alcalde. O com 

és que es reparteixin l’alcaldia els que no han guanyat. 

Segur que us sonen aquestes preguntes, i segur que els aquí presents coneixeu 

perfectament la llei electoral. Però creieu-me que molta, molta gent que ha anat a 

votar no la coneix i això ens ha de fer reflexionar què pensa que vota la gent. 

Aquestes preguntes es responen ràpid, la llei diu que el que votem és regidors i que 

els regidors escullen l’alcalde. I si en una primera volta un candidat d’un partit obté 

la majoria absoluta (meitat més un) és proclamat alcalde (com avui). En cas que 

cap candidat obtingués la majoria absoluta, és proclamat alcalde el candidat de la 

llista més votada. És així de simple i així de complex d’entendre per a molts. Per 

tant no entrarem a qüestionar la legalitat d’aquest pacte, que ho és perquè 

s’emmarca dins les normes del joc democràtic, però sí que posem en dubte el 

benefici d’aquest acord per a Artés i si reflecteix la voluntat majoritària de la gent 

d’Artés. 

I ara que farem us preguntareu?  

Doncs seguirem treballant com hem fet aquests darrers quatre anys per a construir 

una alternativa de govern que no sigui excloent, escoltant a la gent i traslladant les 

seves demandes a l’Ajuntament. Perquè el que tenim molt clar, és que no s'ha de 

formar part d'un equip de govern per ajudar, col·laborar i treballar per la gent del 

poble. 

Saber que comptem amb el suport de tanta gent ens motiva a treballar encara més 

i a vetllar, en la mesura de les nostres possibilitats, per fer possible les propostes 

del nostre programa electoral. 

L’oposició que farem serà constructiva però a la vegada exigent. No dubteu, ERC i 

CUP, que en aquelles propostes i accions de govern que tinguem clar que són bones 

per fer avançar Artés les recolzarem. Ara, si observem que Artés s’entreté i no es 

treballa de forma urgent per fer possible la millora de l’estat del benestar, serem 

els primers en exigir responsabilitats. 

També volem anunciar, perquè quedi clar, que si en alguna cosa no farem oposició 

és en treballar perquè el 27 de setembre s’enceti el procés constituent cap a la 

República Catalana. Aquest és un compromís que tots tres partits hem agafat i amb 

això hi haurà plena sintonia. 



Per acabar, volem felicitar a tots els regidors i a l’alcalde, Josep Candàliga, i 

desitgem tots els encerts possibles al nou equip de govern municipal, perquè una 

bona gestió municipal serà sempre en benefici de la gent d’Artés, que és el que 

realment ens importa. 

Moltes gràcies per la vostra atenció.” 

 

Seguidament , l’Alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular, n’Ernest Clotet i Berenguer:  

“Volem que la nostra tasca en aquest ajuntament sigui una eina que permetin a les 

vilatanes del nostre poble exercir una plena sobirania. Volem que des de la llibertat 

les artesenques puguin decidir quin és el poble on volen viure. I volem, entre totes, 

pal·liar les conseqüències d'un sistema político-econòmic injust, a través de la 

solidaritat entre nosaltres i cap a les generacions futures. Tot això sense oblidar 

que a més d'un poble, formem part d'un conjunt, i és per això que treballarem per 

a assolir la independència i el Socialisme al PP.CC.” 

 

A continuació, pren la paraula l’Alcalde en Josep Candàliga Freixa: 

“Bon dia a tothom. 

El Ple de constitució del nou consistori i d’elecció de l’alcalde té una forta càrrega 

simbòlica per a tots. Per a mi simbolitza la capacitat d’entesa amb la CUP, amb la 

qual hem constatat que coincidim amb molts punts programàtics, la qual cosa 

facilita que Artés esdevingui novament un municipi governat per dues formacions 

de progrés. Tenim moltes ganes d’incrementar, encara més, els canals de 

participació ciutadana en la presa de decisions. Tant la CUP com nosaltres creiem 

en la participació de les entitats, en la participació dels ciutadans en la vida pública, 

més enllà de les eleccions municipals cada quatre anys. Nosaltres volem que la veu 

del poble se senti reflectida periòdicament en les decisions que hem de prendre 

l’equip de govern. 

Fa uns moments parlava que aquest era un ple molt simbòlic. Ho és per al municipi, 

però particularment  també per a mi, perquè aquesta ha estat la darrera vegada 

que formo part d’una llista a les municipals. Em sento jove i amb força, però fa 

anys que formo part d’aquest Ajuntament i toca fer un pas al costat. I dic al costat 

perquè penso que, acabades les meves responsabilitats municipals, continuaré 

formant del teixit associatiu d’Artés. Les noves generacions han d’assumir el seu rol 

a les entitats i, per descomptat, a les institucions públiques.  

Avui, doncs, comencem una nova etapa. És la primera vegada que Artés tindrà un 

govern format per Esquerra i la CUP. I estic content perquè, aquesta vegada, la 

CUP ha fet un pas endavant i ens demostra la seva responsabilitat amb l’entrada al 



govern local. Un nou govern amb l’aval de 1.242 vots, poc més del 50% del total. I 

la satisfacció de constatar que són vots a favor d’un estat sobirà i independent. 

Sense cap mena de dubte, aquest nou ajuntament està al costat del procés i de la 

llibertat de Catalunya com a país. 

Estic segur que el nou equip de govern serà, primer de tot, un gran equip, perquè 

serà capaç de treballar de forma coordinada i transversal. Perquè, des d’un principi, 

deixem ben clar que l’alcaldia serà, per espai de dos anys, per a Esquerra, i per als 

dos anys següents, per a la CUP.  

L’acord entre les dues formacions ha estat especialment factible perquè, a banda de 

punts programàtics semblants, confluïm persones amb les quals hem establert 

vincles per haver format part de projectes i accions en comú. Hem constatat que 

són més els punts que ens apropen que no ens separen. 

Tenim el gran repte de governar Artés aquests propers quatre anys. Primer de tot, i 

com no pot ser d’altra manera, governarem  pensant en el bé tot el poble. Les 

eleccions del 24 de maig ens permeten veure què pensa i que vol la ciutadania 

d’Artés. Hem format un equip de govern que romandrà obert a totes les persones 

d’Artés, pensin com pensin, siguin com siguin. Tots perseguim el millor per al 

nostre municipi. I, més enllà que el nou govern tingui la majoria, buscarem 

permanentment el consens amb la tercera de les formacions que ara som a 

l’Ajuntament.  

No vull allargar-me més. Felicitats i encerts a tots els regidors, ja sigui al govern o 

a l’oposició. Tots ens estimem el nostre poble i tots fem Artés. 

Moltes gràcies!” 

 

Seguidament l’Alcalde aixeca la sessió essent les dotze hores i trenta minuts. 

 

L’ALCALDE,         LA SECRETÀRIA, 

 

 

 


