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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL 

DIA 29 DE JUNY DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  8/2015 

DIA: 29 de juny de 2015 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:15 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Extraordinari 

 

ASSISTENTS: 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente– ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez - CIU 

En Marc Torras Simon - CIU 
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Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu - CIU  

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

Cap 

 

ORDRE DEL DIA 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR ........................................ 2 

2.- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE.................................................................... 2 

3.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS .. 3 

4.- NOMENAMENT REPRESENTANTS ÒRGANS COL·LEGIATS ................................ 5 

5.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA .................................................. 6 

6.- APROVACIÓ RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ ..... 9 

 

 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

2.- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE 

El senyor Alcalde proposa al Ple Corporatiu l’adopció del següent acord: 

- El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió  ordinària el tercer dijous de cada mes, a 

les 20 hores i trenta minuts. El mes d’agost no hi haurà sessió. 

El Ple per unanimitat aprova la proposta presentada per l’Alcaldia. 
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3.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 

PERMANENTS 

Acte seguit, per al millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre's 

a l'aprovació de l'Ajuntament en Ple, i de conformitat amb les regles dels articles 

123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, l’Alcalde proposa la creació de les Comissions Informatives 

permanents, a les quals s'adscriuran els Regidors que igualment s'expressen, 

respectant la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats 

mitjançant el vot ponderat a la Corporació següent: 

Primer.- Acordar la creació i composició de les següents Comissions Informatives: 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

PRESIDENT JOSEP CANDÀLIGA FREIXA ERC – AM 

PRESIDENT SUPLENT ELISABET CARRACEDO MAÑOSA ERC – AM 

VOCAL ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 

VOCAL SUPLENT MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 

VOCAL ÒSCAR VILARASAU CLOTET CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ CUP – PA 

VOCAL MARC TORRAS SIMON  CIU 

VOCAL SUPLENT MANEL PARREÑO JIMÉNEZ C.IU 

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

PRESIDENT JOSEP CANDÀLIGA FREIXA ERC – AM 

PRESIDENT SUPLENT ELISABET CARRACEDO MAÑOSA ERC – AM 

VOCAL MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 

VOCAL SUPLENT ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 
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VOCAL ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ERNEST CLOTET BERENGUER CUP – PA 

VOCAL JOSEP M. ARTIGAS FELIU CIU 

VOCAL SUPLENT  MERCÈ SIMÓ RIBA CIU 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

PRESIDENT JOSEP CANDÀLIGA FREIXA ERC – AM 

PRESIDENT SUPLENT MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 

VOCAL ELISABET CARRACEDO MAÑOSA ERC – AM 

VOCAL SUPLENT ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 

VOCAL ERNEST CLOTET BERENGUER CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ÒSCAR VILARASAU CLOTET CUP – PA 

VOCAL MANEL PARREÑO JIMÉNEZ CIU 

VOCAL SUPLENT FINA MONTAÑOLA CORTINA CIU 

 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

PRESIDENT JOSEP CANDÀLIGA FREIXA ERC – AM 

PRESIDENT SUPLENT ENRIC FORCADA VALIENTE ERC – AM 

VOCAL  ELISABET CARRACEDO MAÑOSA  ERC – AM 

VOCAL SUPLENT MERITXELL BONASTRE ARIS ERC – AM 

VOCAL ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ CUP – PA 

VOCAL SUPLENT ERNEST CLOTET BERENGUER CUP – PA 

VOCAL ROGER GENESCÀ CAMPÍ CIU 
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VOCAL  SUPLENT MANEL PARREÑO JIMÉNEZ (SUPLENT) CIU 

 

Segon.- Les Comissions informatives celebraran sessió ordinària el segon dijous de 

cada mes, (si és festiu se celebrarà el dia abans), en el següent horari: 

Comissió de l’Àrea de Territori i  Sostenibilitat: a les 20:00 hores 

Comissió de l’Àrea de Serveis Centrals:  a les 20:30 hores 

Comissió de l’Àrea de Serveis a les Persones: a les 21: hores 

Tercer.- Qualsevol regidor pot assistir a qualsevol de les comissions informatives de 

les quals no forma part com oient sense dret a vot. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova els anteriors acords. 

 

4.- NOMENAMENT REPRESENTANTS ÒRGANS COL·LEGIATS 

Per part de la Secretària  s'informa als membres de la Corporació que s'ha de 

procedir al nomenament dels representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats 

que siguin de la competència del Ple. 

Seguidament es dóna compte de la proposta de nomenament de representants als 

òrgans col·legials  que presenta l’Alcaldia: 

Primer.- Que el sr. Josep Candàliga i Freixa representi a l'Ajuntament en l'Agrupació 

de Defensa Forestal integrada pels municipis d'Artés, Calders i Monistrol de Calders. 

Segon.- Que la sra. Elisabet Carracedo Mañosa sigui la representant de 

l'Ajuntament en els Consells Escolars del Col·legi Públic Dr. Ferrer, de l'Institut 

d’Educació Secundària Miquel Bosch i Jover i en l’Escola Vedruna. 

Tercer.- Que la sra. Elisabet Carracedo Mañosa sigui la representant de 

l’Ajuntament a l’Escola Bressol Moixaines i a l’Escola Municipal de Música. 

Quart.- Que la sra. Elisabet Carracedo Mañosa sigui la representant d’aquest 

Ajuntament al Consell Escolar Municipal. 

Cinquè.- Que el sr. Israel Falcó Martínez sigui el representant d’aquest Ajuntament 

a Localret. 
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Sisè.- Que el sr. Josep Candàliga Freixa sigui el representant d’aquest Ajuntament 

en la Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat. 

Setè.- Que el sr. Josep Candàliga Freixa sigui el representant d’aquest Ajuntament 

al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 

Vuitè.- Que el sr. Josep Candàliga Freixa sigui el representant d’aquest Ajuntament 

a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup, en aquest cas, 

s’abstindrà, perquè tot i que entenen que la proposta de l’equip de govern s’ha fet 

designant a les persones que corresponen per les àrees que tenen assignades, ells 

no coneixen el perfil de cada persona. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simon, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord . 

 

5.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

A continuació es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia: 

I.- JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, de data  23 de juny de 2015, pel qual el sr. 

Alcalde resol el següent: 

PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local als/les següents 

regidors/es:  
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— Ernest Clotet i Berenguer  

— Elisabet Carracedo i Mañosa  

— Oscar Vilarasau i Clotet  

— Meritxell Bonastre i Aris  

SEGON. La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:  

1.-L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.  

2.-Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delegui i que a 

continuació s’expressen:  

- Les atribucions f, j, o i q de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases de Règim Local.  

3.-Les atribucions que li atribueixin les Lleis.  

TERCER. Notificar personalment la present resolució als designats, que es 

considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la 

Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació. 

Tanmateix, publicar la Resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament, 

sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la 

resolució per l’Alcalde.  

QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera 

sessió que se celebri.  

II.- NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE 

Es dóna compte del Decret, de data 23 de juny de 2015, del Sr. Alcalde, en el qual 

es resol el nomenament dels Tinents d'Alcalde i que és el següent: 

PRIMER. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Artés als/les següents 

regidors/es:  

— 1r Tinent d’Alcalde: Ernest Clotet i Berenguer.  

— 2n Tinent d’Alcalde: Elisabet Carracedo i Mañosa.  

— 3a Tinent d’Alcalde: Oscar Vilarasau i Clotet.  

— 4a Tinent d’Alcalde: Meritxell Bonastre i Aris.  

Als Tinents d’Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els correspon com 

a tals substituir a l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu 

nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a 

aquest per l’exercici de les seves atribucions.  

SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es 

considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la 
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Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per la seva publicació, 

igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de 

l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la 

signatura de la resolució per l’Alcalde.  

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera 

sessió que celebri.  

III.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

Es dóna compte del Decret, de data 23 de juny de 2015, del Sr. Alcalde, en el qual 

es resol la Delegació de diverses competències i que és el següent: 

PRIMER. Delegar l’àrea d’Urbanisme i Habitatge al regidor senyor Òscar Vilarasau i 

Clotet. SEGON. Delegar l’àrea de Manteniment, Brigada, Mobilitat i Joventut al 

senyor Enric Forcada i Valiente. 

TERCER. Delegar l’àrea de Cultura, Entitats, Esports, Festes i Educació a la senyora 

Elisabet Carracedo i Mañosa.  

QUART. Delegar l’àrea d’Ocupació, Empresa, Comerç, Indústria, Turisme i Formació 

a la senyora Meritxell Bonastre i Aris.  

CINQUÈ. Delegar l’àrea de Participació, Serveis Socials, Benestar Social, Salut 

Pública i Igualtat al senyor Ernest Clotet i Berenguer.  

SISÈ. Delegar l’àrea d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i TIC al senyor 

Israel Falcó i Martínez.  

SETÈ. Determinar que els regidors i regidores delegats/des esmentats/des en 

relació amb la matèria objecte de la delegació exerciran funcions de planificació, 

programació i gestió de les actuacions que corresponguin a cada àmbit d’actuació 

municipal pel qual se’ls designa amb facultat de direcció, inspecció i impuls dels 

serveis compresos en cada àmbit, sense facultat però de resoldre actes que afectin 

a tercers.  

VUITÈ. Notificar personalment la present resolució als/les regidors/es 

designats/des, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació 

expressa; i remetre la Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província 

per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis i 

pàgina web de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia 

següent de la signatura de la resolució per l’Alcalde.  

NOVÈ. Donar compte d’aquest decret al Ple en la primera sessió que se celebri.  

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat dels anteriors Decrets de l’Alcaldia. 
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6.- APROVACIÓ RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS MEMBRES 

CORPORACIÓ 

A la vista del que disposen els articles 75, 75 bis i 75 tercer, de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i la Disposició Addicional norantena 

de la Llei 22/2013, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, 

l’Alcalde proposa al Ple el següent acord: 

Primer.- Determinar  que  exercirà  el seu càrrec  en règim  de dedicació parcial, 

amb una dedicació  del 50 per 100 de la jornada i tenint una presencia efectiva 

mínima a l’Ajuntament d’Artés de   18,75 hores setmanals, l’Alcalde senyor Josep 

Candàliga i Freixa. 

Segon.- Establir a favor de l’Alcalde senyor Josep Candàliga  i Freixa la següent 

retribució anual bruta: 16.992,83 euros i donar-lo d’alta al règim general de la 

Seguretat Social amb efectes del  dia 13 de juny de 2015. 

Tercer.- Establir que exerciran el seu càrrec  en règim de dedicació parcial, amb 

una dedicació  del 22 per 100 de la jornada i tenint una presència efectiva  mínima 

a l’Ajuntament d’Artés de 8,25 hores setmanals , els regidors amb delegació 

específica d’àrees municipals els  senyors  Enric Forcada i Valiente  i  Israel Falco i 

Martinez i les senyores Elisabet Carracedo Mañosa i  Meritxell Bonastre Aris. 

Quart.- Establir   a favor dels senyor  Enric Forcada i Valiente i  Israel Falco i 

Martinez i les senyores Elisabet Carracedo  Mañosa i Meritxell  Bonastre Aris la 

següent retribució anual bruta per a cadascuna d’ells/elles  : 7.476,85 euros i 

donar-los d’alta al règim  general de la Seguretat Social amb efectes del dia 13 de 

juny de 2015. 

Cinquè.- Establir  que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb 

una dedicació del 30  per   100 de la jornada i tenint una presència efectiva mínima 

a l’Ajuntament d’Artés de   11,25 hores setmanals , el regidor amb delegació 

específica d’àrees municipals senyor Ernest Clotet i Berenguer  i amb una dedicació  

del 22 per 100 de la jornada i tenint una presència mínima  a l’Ajuntament d’Artés 

de  8,25 hores setmanals , el regidor  amb delegació específica d’àrees municipals 

senyor Oscar Vilarasau Clotet. 

Sisè.- Establir a favor del senyor Ernest Clotet i Berenguer la següent retribució 

anual bruta: 10.195,70  euros  i a favor del senyor Oscar  Vilarasau Clotet  la 

següent retribució   anual bruta : 7.476,85 euros i  donar-los d’alta al règim 

general  de las Seguretat Social amb efectes del dia 1 de setembre de 2015. 
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Setè.- Determinar que qualsevol regidor /a pot renunciar al règim de  retribucions  

canviant el sistema de percepcions per assistències  i que,  en tot cas ,  les 

percepcions de les retribucions queden  subjectes a les limitacions especificades a 

l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora  de  les Bases de Règim Local, 

en concordança amb el que disposa  la Llei  53/1984 de 26 de desembre 

d’incompatibilitats  del personal al servei de l’administració Publica. 

Vuitè.- Establir amb efectes del dia  13 de juny de 2015 a favor dels membres de la 

Corporació el règim d’indemnitzacions següent: 

-Indemnitzacions per assistències  Plens ordinaris i extraordinaris : 125,00  euros     

per sessió. 

-Indemnitzacions per assistència a  Juntes de Govern local:  100,00 euros  per 

sessió 

-Indemnitzacions per assistència a Comissió especial de Comptes: 30,00 euros  per 

sessió 

Novè.- Assignar  les següents quantitats, dins el pressupost anual de l’ajuntament: 

Per a grup polític:  220,00   euros anuals 

Per a regidor/a: 176,4 euros   anuals 

 

El regidor n’Israel Falcó i Martínez explica que s’intenta mantenir el que es va 

pressupostar en la legislatura anterior, que l’únic que han canviat és que el regidors 

que estan a govern rebran retribucions en compte d’indemnitzacions. L’Alcalde 

tindrà una dedicació del 50%, el primer tinent d’Alcalde del 30% i la resta de 

regidors d’un 22%. La proposta d’indemnitzacions  és de 125€ per Ple ordinari, i es 

va demanar a l’oposició si volien o no cobrar el Ple extraordinari a 125€, perquè 

creuen que, ja que els regidors que estan a l’equip de govern rebran retribucions, 

aquesta decisió només els afectava a ells, i van decidir que sí, que els volien cobrar 

a 125€, també. Llavors, les Juntes de Govern s’indemnitzaran a 100 €, la Comissió 

especial de comptes a 30 € etc. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que “en aquest punt sí que volem 

expressar la nostra posició. A parer nostra aquest apartat deixa clar com s’entén la 

política local per part de l’equip de govern. Creiem que encara estem en un període 
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de severa crisi i la manera d’actuar dels càrrecs públics hauria de servir d’exemple 

a la gent. 

En aquest sentit veiem com el conjunt de les retribucions han passat dels 86.727 

euros el 2014 a la proposta de 99.501 Euros. Un augment de 12.774 Euros que 

gairebé tot és destinat a retribucions de l’equip de govern. Un augment que trobem 

injustificat.  

També veiem com desapareix el càrrec de confiança, un fet que celebrem perquè 

com ja havíem expressat trobàvem innecessari per al nostre municipi. Però hem 

vist que tot i suprimir aquest càrrec no comporta cap reducció econòmica per 

l’Ajuntament, ja que aquests diners es reparteixen entre els sous dels regidors 

també de l’equip de govern.  

Hem observat també que en la proposta s’ha canviat el criteri que fins ara hi havia 

a Artés, que és el que els regidors percebessin indemnitzacions per assistència a 

òrgans col·legiats, excepte en el cas de l’Alcalde.  

Ara tots els regidors del govern percebran un sou per dedicació parcial, amb el que 

comportarà una nòmina fixa per regidor. Aquest sou serà de 7.476,00 euros els que 

hi dedicaran un 22% i 10.195.- pel regidor que hi dedicarà el 30%. Aquest fet més 

enllà de l’augment de retribucions que suposa respecte l’any passat, també 

augmentarà les despeses de l’Ajuntament a l’haver de pagar la seguretat social.  

Per posar un exemple que s’entengui:  

El 2014, el cost total d’un regidor per l’ajuntament era de casi 7000 Euros 

aproximadament. Ara el cost que tindrà l’Ajuntament per al 2016, per parlar d’ 

anys sencers serà aproximadament 10.000 Euros. Per tant un augment d’uns tres 

mil euro que no veiem justificat per fer la mateixa feina. 

Finalment, tampoc entenem que durant la campanya, el grup de la CUP va 

expressar que posaria un límit salarial de 1.613,25 euros per una jornada que 

entenem com a completa i ara veiem que no és en base a aquest salari, sinó un de 

molt superior, el mateix que tenia fins ara l’Alcalde, d’uns 2.800,00 euros. 

 Per tots aquests motius expressats, nosaltres no hi podem donar suport i el vot 

serà en contra.  

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que ells volien mantenir o sobrepassar-se 

en el mínim el que s’ha pressupostat  en aquesta partida en els últims exercicis. 

Afegeix que, de la diferència de 6.000,00 euros que s’han incorporat, 3.000,00 

euros es destinaran a indemnitzacions dels plens extraordinaris de l’oposició i els 

restants 3.000,00 euros correspondran a retribucions. 
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El regidor en Roger Genescà Campí respon que per tal de comparar-ho 

correctament s’haurien de comparar anys naturals sencers, per exemple el 2014 i 

el 2016, d’aquesta manera es podria observar que la diferència és bastant superior. 

Afegeix que, tot i que ara es rebin indemnitzacions per l’assistència als plens 

extraordinaris, que abans no es cobraven, gairebé tot l’augment està dedicat a 

retribucions de l’equip de govern. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que el tema de les retribucions és fruit de 

la política del seu grup, que creuen que han d’estar donats d’alta a la seguretat 

social, perquè pensen que d’aquesta manera es dóna exemple i això comporta la 

diferència d’import  en les retribucions dels membres de l’equip de govern. 

 

L’Alcalde, en Josep Candàliga i Freixa afegeix que, de l’exercici 2007 a l’actualitat,  

les despeses de tots els membres del consistori són d’uns 100.000,00 euros, 

aproximadament i que no se sobrepassa excessivament aquesta quantitat. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

 

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

Voten en contra: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel 

Parreño Jiménez, en Marc Torras Simon, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas 

Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 vots en contra, el Ple de la Corporació 

aprova l’anterior acord. 

 

L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta 

acta. 

La Secretària,         Vist i plau 
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       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 

 

Artés, 29 de juny de 2015 

 

 

 

 


