
 
 

1 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL 

DIA 15 DE JUNY DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  6/2017 

DIA: 15 de juny de 2017 

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

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

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  

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS .................................................. 17 

 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

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

 

2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

2.1 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2017 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, que diu el 

següent:  

 
“Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-

econòmiques, afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de l’existència de 

factures que figuren a la relació annexa per import de 1.625,25 €, corresponents a la 

prestació de serveis, subministraments i treballs diversos acreditats per diferents 

proveïdors com a conseqüència de la realització de despeses sense consignació 

pressupostària pel conjunt de la despesa, i d’ acord amb l’ annex que s’adjunta al 

present. 

Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents regidories i 

reuneixen els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la 

Corporació les aprovi i reconegui el crèdit que representa. 

L’article 30è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits previs a 

l’aprovació de les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o 

tècnic de l’àrea corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

Atès l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte de l’exigibilitat de les 

obligacions prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en concret, 
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l’apartat cinquè de l’esmentat precepte, que estableix que no es podran adquirir 

compromisos de despesa per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en 

l’estat de despeses, essent nuls de ple dret els acords que no respectin l’esmentada 

norma. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 50 del Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  

funcionament i regim jurídic de les entitats locals, sobre la competència del Ple de la 

Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació. 

Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2017, i per tant 

restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, 

resultant que hi ha suficient crèdit a les partides corresponents. 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, l’adopció dels 

següents  

A C O R D S: 

Primer.- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa, per 

import de 1.625,25 €, la prestació de serveis, subministrament i treballs diversos, 

doncs es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament 

per les diferents àrees, als efectes d’imputar-les a les corresponents partides del 

pressupost del 2017.   

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats.”  

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen.  

 

2.2 MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS  

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, per part del 

regidor d’Hisenda, Israel Falcó Martínez, (Ordenança Fiscal núm. 14, i núm. 16) i per  

part del regidor de Serveis Socials Ernest Clotet Berenguer, (Ordenança Fiscal núm. 

38) que diu el següent:  

“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 

per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
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servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  

l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 

les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  

una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 

del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:   

Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través 

de voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 

mercaderies de qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i 

ambulants i rodatge cinematogràfic. 

Ordenança Fiscal núm. 38 reguladora dels preus públics per prestació del servei 

d’atenció domiciliària 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 

modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 

la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
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oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.”  

 

Les quotes tributàries de les diferents ordenances modificades queden de la següent 

manera:  

Ordenança fiscals núm. 14: 

“Article 6  
Quota tributària  
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
Guals: m.l. o fracció en excés 15,00  

Placa, per unitat 20,00  

Reserva de la via pública:   

Nucli urbà, per cada ml o fracció:   

menys de 6 hores 30,00  

Horari comercial 50,00€  

permanent 75,00  

 
Polígon: Per cada 10ml Excés 7,5€ml 

menys de 6 hores 75,00 7,50€/ml 

permanent 100,00 10,00€/ml 

Plaques reserva pública (unitat) 200,00”  

 
Ordenança fiscals núm. 16: 

“Article 6  
Quota tributària  
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 
A/ ESPAI DE VENDA, DEMOSTRACIÓ I ARTESANIA 

  
preu dia 

Parades fins a 2ml 17,5€/ml 

 
excés de 2ml 4,5€/ml  

   Verema fins a 2ml 23,10€/l 

 
excés de 2ml 4,5€/ml 

   mercat 
 

1,3€/ml 

   B/ ATRACCIONS     

  
preu 
m2/dia 

Fins a 2m2 6,75 € 
Més de 2m2 fins a 5m2 5,40 € 
Més de 5m2 fins a 12m2 2,70 € 
Més de 12m2 fins a 24m2  1,80 € 
Més de 24m2 fins a 50m2 1,37 € 
Més de 50m2 fins a 75m2 1,10 € 
Més de 75m2 fins a 125m2 0,90 €   
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Més de 125m2 fins a 200m2 0,80 € 
Més de 200m2 0,70 € 

 

 
C/ ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ   

  
preu 
m2/dia 

Fins a 6m2 5,40 € 
Més de 6m2 fins a 12m2 4,50 € 
Més de 12m2 fins a 16m2 3,60 € 
Més de 16m2 fins a 30 m2 2,70 € 
Més de 30m2 fins a 50 m2 2,25 € 
més de 50m2 1,80 € 

 
D/ ESPECTACLES     
1€/m2 mínim 30€  

 
   E/ EXPOSITORS FIRA   

 
preu dies fira  

fins a 30m2 90 €  
Més de 30m2 fins a 50m2 110 €  
per m2 addicional 1,10 €  
despeses generals 51,50 €  
 
Subministraments: 

  -     Connexió eléctrica (fins a 3000W) Parcel·la 35 € 
-     Connexió eléctrica (fins a 3000W) Estand 25 € 
-     Aigua 45 € 

   Lloguer mobiliari: s/ proveïdor  
Estand Modular 45,60€/m2  

   2. Quan se sol·liciti llicència per l’ocupació de la via pública pels punts A, B, C i E d’aquest 
apartat, cal tenir present que l’ocupació mínima serà pels dies següents: 
Verema: 1 dia 
Fira: 2 dies 
Festa major: 4 dies. 
Si un mateix sol·licitant vol ocupar la via pública amb diferents atraccions o parades o 
establiments, no es farà la suma total dels metres ocupats sinó que es calcularà per cada 
atracció, parada o establiment. 
3. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, 
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació”.  
 

Ordenança fiscals núm. 38:   

 
“4. Servei d’àpats a domicili 
El preu públic per àpat és de 5€”. 
 

El regidor Manel Parreño Jiménez, diu que estan d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 

38, reguladora dels preus públics per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, 

però no amb l’Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per parades, 

barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 

industries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic: ja fa un any vam votar en 

contra, perquè vam considerar que no s’havia treballat prou i no se’ns va oferir la 

possibilitat de participar ni de treballar-hi conjuntament, es va demanar que s’elaborés 



 
 

7 

una comparativa amb pobles del voltant, però finalment només vam rebre un correu 

electrònic en el que se’ns deia que ja s’havia optat per la 2a opció, i per tant no se’ns 

va permetre treballar conjuntament ni aportar les nostres opinions; segons aquesta 

nova ordenança, per exemple, una atracció amb una ocupació de 50m2 pagarà 68,00€ 

i una amb 51m2 en pagarà 56;00€, i igual passa amb els establiments d’alimentació. 

La ocupació s’ha calculat per franges quan el més correcte seria un preu únic i 

incrementar segons els metres d’ocupació, també se’ns va dir que la forma de 

pagament més justa seria dia a dia, quan finalment s’estableix un mínim de 4 dies per 

festa major, 2 dies per fira..., per aquests motius considerem que està poc treballada, 

i ens preguntem com pot ser que amb una ocupació menor es pagui més que amb una 

ocupació major? Per altra banda reiterem que estem plenament d’acord amb la 

necessitat del servei d’atenció domiciliària que es regula en l’Ordenança Fiscal núm. 

38, per aquest motiu el sentit del nostre vot serà l’abstenció, i demana al regidor 

d’Hisenda que se’ls tingui en compte i no es tiri pel dret com sempre.  

El regidor Israel Falcó Martínez diu que no entrarà en debat i afegeix que amb 

l’Ordenança fiscal núm. 16 es pretén l’ocupació de tots els dies de fira i no s’ha optat 

per establir un preu fixe per metre, ja que una parada de 4 metres respecte una de 

200 metres resultaria un preu desorbitat.  

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen amb el següent 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 Simón, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

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

majoria, l’anterior dictamen. 

 

2.3 MOCIÓ DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017 

 

El grup municipal de la CUP–PA presenta la següent moció: 

“Atès que diversos ajuntaments del nostre país han establert entre les seves prioritats 

polítiques engegar processos d’internalització de prestació de serveis i activitats que 

actualment estan externalitzats sota diverses fórmules contractuals. Aquesta prioritat 

s’ha concretat en la voluntat de promoure i col·laborar en processos d’internalització 

de serveis públics, tot aportant recursos i coneixements per tal que aquests processos 

siguin econòmicament viables i socialment participats. 
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Atès que la internalització de la gestió dels serveis públics és un procés clau per 

garantir plens drets a la ciutadania, no fer dependre els serveis del lliure mercat i 

avançar en nous marcs de control i participació veïnal respecte als serveis públics i 

bens comuns. 

Atès   que   el   projecte   de   Pressupostos   Generals   de   l'Estat   per   2017   

inclou   nous   obstacles   a   les municipalitzacions per part dels Ajuntaments de 

serveis públics actualment externalitzats. En  la seva disposició addicional vint-i-

setena, s'estableix que cap administració pública podrà incorporar en qualitat 

d'empleat públic als treballadors de concessions d'obres o serveis "quan els contractes 

s'extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el 

segrest o intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal 

laboral que treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, 

consorcis o un altre tipus de societats integrades en l'administració. 

Atès que la disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en 

compliment d'una sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual 

es garanteixin els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes 

privades que s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a 

personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits 

que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 

Atès que, per tot l’exposat, és evident que el projecte de Pressupostos Generals de 

l'Estat per 2017 és contrari a un   model de prestació de serveis públics des d'una 

perspectiva equitativa, garantista i desvinculada d'interessos privats que poden 

lesionar els interessos col·lectius. 

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents 

 ACORDS: 

1.-Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat, basats en l'austeritat, la 

pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per 

dur a terme municipalitzacions dels serveis públics. 

2.- Manifestar l’oposició de l’ajuntament a la llei Montoro, a la constant agressió contra 

l'autonomia local, a les obligacions imposades als ajuntaments orientades a privatitzar 

les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs, així com a 

l’intent de recentralització en clau Espanyola.  

3. Manifestar la voluntat d’eliminar totes les traves que impedeixen la 

remunicipalització dels serveis públics locals, ja que les polítiques de privatització i els 

contractes de prestació de serveis serveixen bàsicament per encarir els serveis 

municipals i afavorir grans empreses privades. 

No obstant, el Ple decidirà”. 

 

El regidor Roger Genescà Campí, diu que són partidaris de la moció i que el seu vot 

serà favorable, però troba contradictori que l’Ajuntament d’Artés amb la CUP al 
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capdavant va negar la municipalització d’un treballador provinent de l’empresa privada 

de jardineria al municipalitzar-se el servei, que va acabar amb una demanda d’aquest 

treballador contra l’Ajuntament d’Artés. 

El regidor Israel Falcó Martínez contesta que en cap cas és contradictori, ja que els va 

assessorar legalment l’actual secretària i també l’anterior secretària que la substituïa. 

El regidor Roger Genescà Campí contesta que ells en un Ple van preguntar per aquesta 

qüestió i se’ls hi va respondre que la seva voluntat era no quedar-se amb aquest 

treballador. 

   

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior moció 

 

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS  

 

Prèviament el Ple, per unanimitat, vota la inclusió del següents assumptes en l’ordre 

del dia: 

 

4.- DONAR COMPTE I CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DEL SR. ALCALDE  

 

La secretària dóna compte de la renuncia presentada per l’Alcalde Josep Candàliga 

Freixa, amb número de registre 1921 de 15 de juny de 2017, i que diu el següent: 

“Jo, Josep Candàliga i Freixa, Alcalde de l’Ajuntament d’Artés, com a resultat de les eleccions 
municipals que es van celebrar el dia 24 de maig de 2015, a les que em vaig presentar formant 
part de la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 
EXPOSO: 
Que vaig prendre possessió del càrrec d’Alcalde el dia 13 de juny de 2015, després de complir 
amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral 
General. 
Que avui renuncio formalment a aquest càrrec de responsabilitat, pel pacte de govern 
entre el grup de la CUP i ERC, pacte que es va iniciar el juny de 2015, fruit del resultat de les 
eleccions municipals del maig del 2015. Uns dels acords presos en aquell moment, i que ens 
vam comprometre a tenir una alcaldia compartida, i que els dos primers anys Esquerra seria el 
que començaria i els dos següents seria el grup de la CUP que tindria la responsabilitat de 
governar. 
Després dels resultats electorals del maig del 2015, en aquell moment, Esquerra Artés, ho va 
tenir clar de fer un pacte de legislatura amb el grup de la CUP: només un pacte d’estabilitat 
política amb el grup de la CUP en aquell moment garantíem l’acció de governar junts, de 
treballar i tirar endavant projectes i serveis, en aquesta legislatura. 
Compartir l’alcaldia, no me n’he penedit ni un instant, perquè mai he actuat en clau personal, 
sinó en clau de garantir un model i un projecte de poble. Avui estem apunt de materialitzar 
formalment aquesta alternança política. Però el govern municipal d’Esquerra i de la CUP, basat 
en la coresponsabilitat política i la confiança recíproca, no ha trontollat mai aquest dos anys;  
evidentment que com tothom, sempre hi ha coses que per les dues parts pensem diferent, i 
evidentment sempre es poden millorar, però això no vol dir que no sapiguem trobar-hi solució. 
El pacte ERC-CUP va ser possible des de la confiança política, des del respecte personal i polític 
forjat en l’acord pres fa dos anys els dos grups.  
Els acords polítics els signen els partits polítics, però sobretot els fan efectius les persones i llur 
predisposició i responsabilitat de construir i de sumar.    
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Per tot això, SOLICITO, que es prengui coneixement pel Ple de l’Ajuntament d’Artés de la meva 
renuncia del càrrec d’Alcalde”.   
 

A continuació l’alcalde sortint, Josep Candàliga Freixa pronuncia el següent discurs:   

“Bon vespre, gràcies per venir! 

Potser el dia d’avui és el discurs més difícil que he hagut de pronunciar al llarg de la 

meva trajectòria política a l’Ajuntament d’Artés, per la intensitat del moment, i també 

per la diversitat de sentiments que comporta una decisió d’aquest tipus: Deixar 

l’Alcaldia i properament renunciar a l’acta de regidor després de 25 anys al  servei del 

poble d’Artés. No és gens fàcil, prendre una decisió com aquesta. 

Han estat 25 anys molt intensos, tan en el govern com a la oposició, treballant pel 

meu municipi que estimo i representar als veïns i veïnes. Han estat 25 anys en els 

quals, evidentment, hi  ha hagut moments bons i de no tan bons, però el que sí que 

puc dir, és que han estat 25 anys apassionants políticament i molt enriquidors 

personalment, 25 anys que no és poden entendre sense el compromís, la dedicació i la 

fidelitat, i vull pensar també l’estima de totes les persones  que m’han acompanyat en 

aquesta aventura. 

Es per això que, en el dia en que poso punt i final al meu càrrec com Alcalde i 

properament el de regidor, vull manifestar, sobretot el meu agraïment. Agraïment a 

tots els que avui heu decidit acompanyar-me en aquest acte de comiat. Però si que 

voldria traslladar-vos pel fet que en un dia com el d’avui estigueu presents, no només 

les persones amb qui tinc més afinitat personal o política, sinó també d’altres que heu 

estat rivals polítics. També agrair a tots els treballadors/es que he tingut sempre al 

meu costat, fent mans i mànigues per gestionar l’Ajuntament des de tots els àmbits, 

per donar servei a tots els artesencs/ques. 

Agraïment als regidors/es, tan els de diferents legislatures com els de la legislatura 

actual. Agraïment a tots els treballadors/es municipals per la seva professionalitat i 

per l’atenció que he rebut. Moltes gràcies per la vostra complicitat en la feina durant 

tots aquest anys i perquè en vosaltres sempre he trobat un refugi de bons consells. En 

tot cas, si que vull fer un especial esment amb qui he treballat mes estretament 

durant aquest anys amb la Montserrat Bach, que ha estat una secretària fidel i 

eficient. Sempre m’ha sorprès la seva capacitat d’aprenentatge i de treball, i sobretot 

la seva dedicació  a l’Ajuntament, a l’ equip de Govern i a tots els grups municipals, 

tant els de Govern, com als de l’oposició. Gràcies Montserrat. 

També, no em vull oblidar, encara que fa més poc temps que ens coneixem, per la 

dedicació, la professionalitat, com interventora i bona  gestora de la economia de 

l’Ajuntament; gràcies Mireia. També a l’interventor anterior l’Albert Vilajoana, Moltes 

gràcies. 

També, permeteu-me fer un agraïment especial a persones que també he tingut al 

costat en l’àmbit comarcal i una temporada de servei, i com a secretària en substitució 

de la Montserrat, a la Llum Bruno per la seva gran professionalitat, l’efectivitat i 
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lideratge; i per últim a la Cristina Rubio, com a gerent del CCBages també per l’etapa 

compartida en la política Comarcal. Moltes gràcies a totes. 

El més gran malson d’un alcalde, sense cap mena de dubte, són la secretària i  

interventors, persones amb qui, tots aquest anys, he tingut les discussions més 

enceses i els debats més intensos, tants que podríem escriure un tractat sobre les lleis 

i el sentit comú o legalitat, entre d’altres. Tot això m’ha ajudat a créixer com alcalde i 

com a persona. 

També agrair a tots els tècnics, Personal d’oficines, educadors/es, professors/es de 

música, personal de manteniment i neteja, personal de la biblioteca, conserges, 

personal del Kanal, a tot el cos de policia local.... i a tot el personal i empreses de 

serveis que treballeu i heu treballat pel poble d’Artés. A les empreses i comerços del 

poble. Gràcies a tots. 

Agraïment, com no pot ser d’una altre manera al partit que represento Esquerra 

Republicana de Catalunya, pel seu suport i la seva confiança i molt especialment, a la 

meva agrupació local d’Esquerra Artés. 

Un dels encerts que crec haver tingut com alcalde ha estat l’elecció dels millors homes 

i dones per formar els meus equips. No puc estar més agraït a tots els companys del 

grup municipal d’aquesta legislatura i de totes les anteriors. Us vull agrair tota la feina 

feta i molt especial la vostra amistat. 

El sentiment que ara tinc es que més enllà de companys heu estat uns veritables 

amics. Gràcies per tots aquest anys de treball conjunt, de tants moments d’alegria i 

l’immens orgull d’haver tingut l’oportunitat de formar part d’aquest equip i de liderar-

lo, però sobretot em quedo amb tot el que he après de vosaltres, per tot el que hem 

viscut, moltes gràcies. 

Companys i companyes, no voldria oblidar-me de demanar-vos disculpes si alguna 

vegada no he estat a l’alçada de les vostres expectatives i necessitats. 

Eli, Meritxell i Enric, i properament la Marisa, amb tot el meu convenciment, vull que 

sapigueu que els ciutadans/es d’Artés són uns afortunats de tenir-vos com a 

representants. 

Ernest com a proper Alcalde, em permeto fer-te una recomanació. El govern com  

l’oposició són representants escollits pel poble. Majoritàriament els acords i les 

propostes, es poden interpretar de moltes maneres, és per això que s’han de 

consensuar i respectar. L’acció de govern principalment es basa en el diàleg, respecte, 

humilitat i ser honest. I perquè ho dic; perquè els grups municipals un necessita  de 

l’altre, tot i que sembli que es tingui una majoria, al final el que valen son les persones 

que representen els grups polítics i tots volem el millor per Artés, tot i que tenim dret 

a pensar diferent. Ernest, Isra i properament Anna juntament amb els companys 

d’esquerra, feu que el govern sigui ple d’encerts.    

Gràcies, Roger, Manel, Fina, Marc, Josep Maria i Mercè, per representar la part més 

difícil, que és representar l’oposició. 
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Agraïment a tots el companys Alcaldes, Regidors, Consellers comarcals, Diputats, 

Senadora i altres que heu compartit tota aquesta etapa, tant els del partit que 

represento com la resta. Gràcies a tots.  

Agraïment, a la Maria Àngels Crusellas, pels anys compartits, com a persona  que 

m’ha acompanyat en diferents etapes de Govern municipal i comarcal. Gràcies, 

Àngels!!  

També un agraïment, molt especial a la meva Família, per la seva estima, paciència i 

sacrifici. De ben segur que m’ho agrairan. 

Després de tot aquest temps de responsabilitat de política municipal, ha arribat el 

moment d’acomiadar-me’n, tot fent-ne balanç. 

Avui renuncio formalment a aquest càrrec de responsabilitat, pel pacte de govern 

entre el grup de la CUP i ERC, pacte que es va iniciar el juny de 2015, fruit del resultat 

de les eleccions municipals del maig del 2015. Uns dels acords presos en aquell 

moment, i que ens vam comprometre a tenir una alcaldia compartida, i que els dos 

primers anys Esquerra seria el que començaria i els dos següents seria el grup de la 

CUP que tindria la responsabilitat de tenir l’alcaldia. 

Després dels resultats electorals del maig del 2015, en aquell moment, Esquerra 

Artés, ho va tenir clar de fer un pacte de legislatura amb el grup de la CUP: només un 

pacte d’estabilitat política amb el grup de la CUP en aquell moment garantíem l’acció 

de governar junts, de treballar i tirar endavant projectes i serveis, en aquesta 

legislatura. 

Compartir l’alcaldia, no me n’he penedit ni un instant, perquè mai he actuat en clau 

personal, sinó en clau de garantir un model i un projecte de poble. Avui estem apunt 

de materialitzar formalment aquesta alternança política. Però el govern municipal 

d’Esquerra i de la CUP, basat en la coresponsabilitat política i la confiança recíproca, 

no ha trontollat mai aquest dos anys; evidentment que com tothom, sempre hi ha 

coses que per les dues parts pensem diferent, i evidentment sempre es poden 

millorar, però això no vol dir que no sapiguem trobar-hi solució. El pacte ERC-CUP va 

ser possible des de la confiança política, des del respecte personal i polític forjat en 

l’acord pres fa dos anys els dos grups.  

Els acords polítics els signen els partits polítics, però sobretot els fan efectius les 

persones i llur predisposició i responsabilitat de construir i de sumar.    

Deixeu-me entrar en la vessant més personal al llarg d’aquest anys al consistori, són 

25 anys que he tingut temps de viure diferents escenaris polítics. 

L’any 1991 vaig  començar a formar part de la candidatura del Grup Unitari d’Artés 

com a Nº7, amb el Josep Pare al capdavant, no vaig entrar d’inici, però si l’any 1992 

al cap d’un any. En aquell moment vaig començar a tenir responsabilitat política, com 

a regidor de govern. L’any 1995 vaig formar part a la llista com a Nº2 de la 

candidatura del GUA, formant un govern de coalició amb el grup de CIU, i tenint la 

responsabilitat com a tinent d’alcalde. L’any 1999 vaig tornar com a Nº 2 de la 
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candidatura del GUA amb una responsabilitat diferent a les anteriors, passant a ser 

regidor de l’oposició. 

L’any 2003 vaig encapçalar com a cap de llista la candidatura del Grup Unitari, en que 

per primera vegada formàvem part de marca blanca d’Esquerra Republicana com 

Acord municipal, en la que fruit d’un pacte de govern amb el grup del PSC en vaig ser 

l’alcalde per primer cop. L’any 2007 vaig tornar a encapçalar la candidatura com a 

GUA-AM Esquerra en la que vaig representar l’oposició com a regidor.  

Aquest mateix any vaig formar part al govern del CCBages, en el que vaig ser 

Conseller de Turisme i de municipis, i més endavant Vicepresident 1er i finalment el 

any 2009-2011 en vaig ser el President.  

L’any 2011 vaig tornar encapçalar la candidatura per primera vegada com a llista 

d’Esquerra, en que vaig ser escollit com Alcalde amb el suport del Grup de Progrés 

Municipal i els 2 vots i 1 abstenció del grup de la Cup ; formant un govern en minoria 

de 5 regidors de govern i 8 a l’oposició. Va ser una legislatura difícil, de molt diàleg, 

però ens hem vam en sortir.  

També en l’àmbit Comarcal vaig ser conseller Comarcal i President del consell 

d’Alcaldes del Bages. 

L’any 2015 em torno ha presentar com a candidat a cap de llista i amb els resultats 

obtinguts, en què Esquerra vam aconseguir un regidor més, vam formar aquest pacte 

de govern actual. Partir-nos l’alcaldia 2 anys Esquerra i 2 anys la CUP.  

Aquesta legislatura quan em vaig presentar, ja vaig dir que era especial per mi, ja que 

no em tornaria a presentar com a candidat a les properes eleccions municipals del 

2019. 

Al llarg d’aquest anys, el lideratge ha estat gràcies als regidors/es que m’han 

acompanyat en aquest trajecte en la política municipal amb els quals hem forjat un 

gran equip humà. 

El que és cert és que el meu cicle s’ha acabat, ho he dit a l’inici de la meva 

intervenció.  M’he dedicat amb tan esforç i amb tanta tenacitat a l’alcaldia del meu 

poble, que us ben asseguro que me’n vaig alleujat, i amb ganes de començar una 

nova etapa. 

M’agradaria fer unes pinzellades importants de tots aquest anys, que, si que han 

marcat un abans i un després: Fer realitat la portada d’Aigües Bages Llobregat, 

remodelació plaça Padró i Plaça Catalunya, fer una gran aposta pel complex cultural de 

Cal Sitjes, la compra de la casa del costat del Museu, rehabilitació del torrent i 

implantació de la recollida porta a porta. 

També, evidentment queden projectes i coses per fer: projecte dipòsit de la Paloma 

amb l’aportació econòmica compromesa de l’Agencia catalana de l’Aigua per poder 

portar-ho a terme; les obres de la 2 fase del torrent també amb el finançament 

atorgat per la Diputació de Barcelona. I que més us deixo per fer: encarrilar els 

projectes de la casa del costat del museu i la remodelació del carrer jardí, entre altres. 
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Dues coses més pendents: els 107 dies per celebrar el referèndum, en plena festa de 

la Verema.  Us demano; que continueu amb la mateixa línia presa amb els grups que 

representeu aquest consistori i no afluixeu que el poble d’Artés el teniu al vostre 

costat. 

La Segona, la bona salut econòmica que té aquest Ajuntament, que està en deute 

zero, i sense cap lligam amb cap entitat bancària i que seguiu amb la mateixa línia, 

sempre que sigui possible.   

Us vull agrair finalment a tot el teixit associatiu d’Artés, ben ric i ple d’entusiasme, per 

la tasca desenvolupada al llarg d’aquest anys, sense el treball i la presència de les 

entitats seria un poble trist i fosc. 

I per acabar, voldria fer una mica de referència del que ha sigut aquest mandat.  

Aquest es el darrer ple com alcalde, i per començar faig un agraïment a tots els 

regidors/es que hem format aquest plenari i a tots els grups polítics, CIU; CUP i el 

meu Grup ERC. 

Agrair un altre vegada als meus companys de partit d’aquesta legislatura, Eli, Meritxell 

i Enric, el suport que sempre m’heu donat. 

També agrair l’ajuda que he tingut de la gent de l’Ajuntament per poder fer la meva 

feina de regidor i Alcalde. 

I per acabar... Dir-vos que properament entraré la renúncia com a regidor la propera 

setmana i que el proper ple del dia 21 d’aquest mes es farà efectiva. Renunciaré com 

a regidor per motius professionals, ja que actualment, se’m fa molt difícil poder 

compaginar les dues responsabilitats. 

Moltes gràcies a tots”. 

 

A continuació el regidor Roger Genescà Campí pronuncia el següent discurs: 

“Bon vespre, després de la renúncia de Josep Candàliga com alcalde d’Artés, 

m’agradaria poder fer una breu valoració del que han representat aquests darrers 6 

anys, en que ha estat alcalde de la nostra població.  

Com a portaveu i cap de llista de CiU, d’aquestes dues legislatures, és evident que la 

nostra valoració distarà molt de la que en pugui fer l’equip de govern. Nosaltres ho 

hem vist des d’una altre òptica, la de ser oposició tot i haver guanyat les dues 

darreres eleccions municipals. 

Però com que creiem que no seria just que féssim un balanç negatiu pel sol fet d’estar 

a l’oposició, ho volem argumentar, des del màxim respecte a les diferents valoracions 

que hi pugui haver a la sala. 

A parer nostra, un dels aspectes que més ens ha decepcionat, és la sensació d’haver 

perdut uns anys valuosos per donar un gran impuls a Artés. Tenim la sensació d’estar 

des de fa 6 anys en un Ajuntament que fa seu el refrany “qui dia passa, any empeny” i 

això ens ha fet sentir molta impotència.  
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Com ja hem manifestat altres vegades, creiem que per governar un poble, és 

necessari disposar d’uns objectius clars. Però malauradament hem vist com la 

improvisació ha estat una constant, des de l’elaboració dels pressupostos o les 

ordenances i taxes fins la redacció de projectes urbanístics.  

I si entrem a valorar la gestió del dia a dia, la valoració general tampoc és positiva. Un 

cas clar és la gestió de la jardineria municipal. Només cal que feu una volta per Artés 

per jutjar-ho vosaltres mateixos. Per cert, se’ns va dir que amb la municipalització del 

servei de jardineria es solucionaria tot, i a més, seria més barat. Ara per contra, no 

sabem quants diners costa aquest servei al poble, ja que no es disposen de xifres, i 

l’estat segueix igual o pitjor.  

Però tal com he comentat, el més negatiu és que en aquests sis anys s’hauria d’haver 

abordat temes importants i que s’han deixat de costat: 

• Quina gestió s’ha fet del Casal Artesenc? En tenim clar el futur? 

• Es podria haver urbanitzat l’entorn de Cal Sitges i la seva connexió amb el 

Diagonal, o es podria estudiar comprar la part buida de la nau del costat de Cal Sitges.  

• Hem reclamat moltes vegades que s’havia d’haver realitzat la construcció del 

dipòsit d’aigua de la Paloma i resoldre d’una vegada els problemes de pressió de 

l’aigua i la qualitat. Ara sembla que per fi, és també una prioritat de l’equip de govern. 

• També hem reclamat moltes vegades que en un món digital com l’actual, 

s’havia d’afavorir la connectivitat a internet d’una part del poble que encara té moltes 

dificultats, com és la Vista Pirineu. I què dir de la demora de 5 anys en la connexió  de 

la Fibra Òptica al polígon.  

• I per posar un últim exemple de temes prou importants i que no s’han abordat, 

nosaltres hem proposat moltes modificacions a ordenances fiscals per afavorir la tan 

necessària rehabilitació del casc antic i totes han caigut en sac foradat.  

Un dels altres aspectes dels que NO podem sentir-nos satisfets en la valoració, és la 

manca de diàleg vers al nostre grup en temes cabdals del poble. Una constant que 

amb el canvi de coalició d’aquesta legislatura no ha millorat, tot i que inicialment en 

teníem esperances. Hem vist com moltes vegades s’han aprovat propostes de calat 

sense buscar el consens. Els pressupostos per posar un dels darrers exemples, on s’ha 

deixat teòricament participar a tot el poble menys a l’oposició. Per la nostra part, hem 

intentat assistir a les reunions que se’ns ha convocat, aportant el nostre punt de vista 

i així ho continuarem fent. 

Però en la breu valoració del que han estat aquests 6 anys de govern, sempre des del 

nostre punt de vista, també volem ressaltar alguns aspectes en que Artés ha millorat. 

En aquest sentit, també hem de dir que s’han realitzat obres necessàries com la 

Consolidació de la base del col·lector del Torrent, la substitució de llums de mercuri 

per leds, la renovació de la Plaça de Sant Pelegrí o la rehabilitació de l’escorxador...  

També volem ressaltar que la gestió econòmica d’aquests 6 anys ha estat bona, fins a 
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dia d’avui l’Ajuntament manté una bona salut econòmica, ja heretada de governs 

anterior i que en l’etapa de Josep Candàliga també s’ha mantingut.  

Finalment, m’agradaria dir unes paraules a títol personal i crec que també se les faran 

seves els meus companys. Avui Josep, poses fi a una etapa de 25 anys de dedicació a 

la vida política local, i més enllà de les diferències polítiques que podem haver tingut, 

et vull reconèixer la teva gran dedicació al nostre poble, primer com a regidor i 

després com Alcalde, dedicant moltes i moltes hores a costa de la família i amics. Estic 

segur que sempre ho has fet el millor que has sabut i sense esperar res a canvi, 

només amb l’objectiu noble de, sota el teu punt de vista, cercar el millor per Artés. Per 

aquest motiu, et vull donar les més sinceres gràcies.”. 

 

El regidor Ernest Clotet Berenguer també pronuncia el següent discurs: 

“Des de la CUP i com a companys de govern, ens han demanat diferents vegades si 

ens sentim enganyats, ja que ara que toca esta en segon pla decideixes marxar. Ens 

ve de gust dir que no, que és una decisió personal que respectem totalment, però que 

com ja hem dit, no et deixem marxar del tot, que et necessitem amb el telèfon a punt. 

I és que com tothom pot entendre després de 25 anys hi ha moltes coses que es 

controlen i moltes que amb facilitat si troben els camins a seguir. 

Els que ens quedarem a l’equip de govern, sovint tindrem la necessitat de fer la 

trucada per trobar aquells papers, o trobar algun contacte de suport... 

Però 25 anys després també podem entendre que es tingui ganes de continuar per 

altres camins, aquesta és, i ho dic pel temps que portem aquí dins, una tasca agraïda 

però que crema. 

I només per aquest motiu cal agrair les hores i la dedicació al municipi, tant per la 

teva part com per la família, que porta la càrrega a darrera. 

Merci, i sobretot despenja el telèfon!”. 

 

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa pronuncia el següent discurs: 

“Bona nit a tothom: Alcalde, regidors, regidores, ciutadans i ciutadanes, amics i 

amigues. 

Fa dies que tractem d’escriure unes quantes paraules; un text senzill que ens permeti 

dir-te adéu com Alcalde, però no com a company d’Esquerra. No hi ha manera però: 

tot allò que escrivim ens sembla poca cosa. No volem deixar-nos res, son tantes les 

coses que has fet pel poble, tantes les hores dedicades, tantes les coses que et volem 

dir que som incapaços de plasmar-ho en aquestes quatre línies. 

És difícil escriure un text a l’alçada de les circumstàncies,  d’una persona que ha 

encapçalat la llista durant diferents legislatures  i aconseguint l’alcaldia en tres 

ocasions.  Permeteu-nos  recórrer a la memòria . El Josep va entrar com Alcalde per 

primer cop el juny del 2003, d’això ja en ja 13 anys. Des d’Esquerra volem fer-li un 

reconeixement a la feina que ha desenvolupat al capdavant del nostre poble i quant no 
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ha estat alcalde des de les entitats. El Josep ha destacat per un estil de fer política 

propera, sempre al costat de la gent i escoltant a tothom. Ha estat un alcalde que ha 

treballat al costat de les entitats, sensible a tots els punts de vista, dialogant i al 

mateix temps ferm en les seves conviccions. Els que hem treballat amb ell sabem que 

ha dedicat els millors anys de la seva vida a construir, amb il·lusió i entusiasme i amb 

molt d’esforç i dedicació. 

Gràcies Alcalde i amic per creure en nosaltres, per valorar les nostres capacitats per 

sobre dels nostres defectes, per guiar-nos i per animar-nos a seguir endavant quan 

dubtàvem. El nostre més sincer agraïment, Josep, per la mà estesa que sempre has 

tingut amb tothom i especialment amb nosaltres. Ens toca tancar una etapa, però no 

pas tancar un projecte sinó donar continuïtat a la feina que s’ha fet fins ara.  

S’ha m’acaben el temps i les paraules. Ha estat un enorme plaer compartir aquests 

anys amb tu Josep, amic i company. Les hem vist de tots els colors: moltes alegries i 

alguna que altra tristesa; molts acords i algunes desavinences; grans moments i, 

també, moments per oblidar.... I, tanmateix hem aconseguit, any rere any, dur a von 

port el vaixell. 

És un orgull per tots nosaltres saber que sempre et tindrem com a company 

d’Esquerra Republicana d’Artés. Ara Josep tenim davant el repte del dia 1 d’octubre 

que segur hi seràs per aconseguir-ho i guanyar. 

Sempre amb tu”. 

 

El Ple es dona per assabentat de la renúncia del senyor Josep Candàliga Freixa com 

Alcalde-President de la vila d’Artés. 

 

La secretària passa la paraula al primer tinent d’alcalde i regidor Ernest Clotet 

Berenguer que passa a presidir el Ple i es continua amb el següent punt de l’ordre del 

dia: 

5.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, 

sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de 

l’última sessió i fins la Junta de Govern núm. 21/2017. 

 

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor Roger Genescà Campí, diu que renuncien a fer precs i preguntes fins al 

proper Ple amb l’elecció del nou alcalde.  
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El primer tinent d’alcalde i regidor Ernest Clotet Berenguer anuncia la convocatòria del 

ple extraordinari que se celebrarà en aquest mateix dia a les 22:30 hores.    

   

Sense que hi hagi més intervencions, El primer tinent d’alcalde aixeca la sessió de la 

qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       El primer tinent d’alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Ernest Clotet Berenguer 

Artés, 15 de juny de 2017 
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