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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

D’ARTÉS DEL DIA 15 DE JUNY DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  7/2017 

DIA: 15 de juny de 2017 

HORARI: De les 22:30 h a les 23:15h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Extraordinari  

 

ASSISTENTS: 

 

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

En Josep Candàliga Freixa – 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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ORDRE DEL DIA 

 

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ ............................................. 2 
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1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

 

Atès que es tracta d’una sessió extraordinària de caràcter urgent, prèviament el Ple 

per unanimitat acorda ratificar la convocatòria urgent del present ple, de 

conformitat amb el que assenyala l’article 79 del ROF:  

 

2.- ELECCIÓ ALCALDE  

 

Atès que en l’anterior Ple ordinari del mateix dia 15 de juny de 2017 l’alcalde Sr. 

Josep Candàliga Freixa ha formulat la seva renúncia, s’ha convocat aquest Ple 

extraordinari d’acord amb la normativa legal vigent per tal de procedir a l’elecció 

del nou alcalde o de la nova alcaldessa de conformitat amb el que preveuen els 

articles 196 i 198 de la Llei Orgànica de Règim electoral General. 

Presideix la sessió la 2on Tinent d’Alcalde Sra. Elisabet Carracedo Mañosa, donada 

la presentació com a candidat a alcalde del 1er Tinent d’Alcalde, el Sr. Ernest Clotet 

Berenguer. 

La Secretària explica el procediment d'elecció de l’Alcalde o Alcaldessa segons el 

que estableix la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 

ens els seus articles 196 i 198 sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat o 

candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu 

defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions. 

Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que van encapçalar les seves 

corresponents llistes a les passades eleccions municipals del 24 de maig de 2015. 

Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe. 

Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçali la 

llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. 

En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 

A continuació s’enunciaran les llistes electorals de les passades eleccions municipals 

per procedir a la proclamació com a candidats i candidates a aquells caps de llista 

que acceptin la candidatura. 

Per la candidatura presentada pel Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal (ERC-AM), la Sra. Elisabet Carracedo Mañosa manifesta que no 

presenten candidatura. 
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Per la candidatura presentada pel Partit de Convergència i Unió (CIU) el Sr. Roger 

Genescà Campí manté la candidatura.  

Per la candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu, (CUP-PA) el Sr. Ernest Clotet 

Berenguer manté la candidatura. 

A continuació, per unanimitat, es decideix que l’elecció es farà mitjançant el 

sistema de votació a mà alçada.   

Se sotmet a votació l’elecció del nou alcalde per l’ordre determinat.  

Vots a favor de Roger Genescà Campí per Convergència i Unió (CIU): 6 vots (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).  

Vots a favor d’Ernest Clotet Berenguer per Unitat Popular - Poble Actiu, (CUP-PA): 7 

vots (N’Ernest Clotet Berenguer, en Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo 

Mañosa, na Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Òscar Vilarasau 

Clotet i n’Israel Falcó Martínez). 

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. 

La presidenta Elisabet Carracedo Mañosa proclama com a nou Alcalde d’Artés a 

Ernest Clotet Berenguer del grup d’Unitat Popular - Poble Actiu, (CUP-PA), al que li 

pregunta si accepta el càrrec, i aquest respon: “Sí l’accepto”.  

Acte seguit, la senyora Secretaria, de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret 

Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, procedeix a la lectura de la fórmula de jurament 

o promesa d’acatament a la Constitució: "Jureu o prometeu per la vostra 

consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde d'Artés, 

amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 

com a norma fonamental de l’Estat?" 

L’alcalde electe, Sr. Ernest Clotet Berenguer respon: “ho prometo per imperatiu 

legal” 
La presidenta dóna possessió del càrrec d’alcalde d’Artés al Sr. Ernest Clotet 

Berenguer i li demana que presideixi la sessió.  

El nou alcalde agraeix a tothom les mostres d’afecte i pronuncia el següent discurs:  

“Ja fa dos anys que formem part d’aquest equip de govern amb el pacte entre CUP i 

ERC. A partir d’aquest moment ens en queden dos més per seguir portant a terme 

les propostes que portàvem en aquells programes i per anar-los actualitzant. Una 

de les coses que portàvem en el pacte era aquest canvi d’alcaldia però a part de les 

persones, el més important és el programa que portàvem i el camí que ja vam 

engegar fa 2 anys.  

Però què ens espera aquests dos anys següents? Què n’esperem com a equip de 

govern? Quin treball s’està fent a llarg termini com a partits polítics i com a 

municipi? 
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Per part de totes les persones que formem part d’aquest projecte, i no parlo de les 

que estem aquí assegudes, sinó per tota la gent que treballa des dels diferents 

partits, crec que continuem il·lusionades en seguir construint l’Artés del present i 

del futur. Un Artés que sovint ens l’imaginem diferent, i que per tant l’hem de 

discutir, discutir i discutir perquè qualsevol pas que fem condicionarà el futur, però 

qualsevol pas que no fem també! Perquè tot és política, i ens hem d’acostumar que 

la política no només es fa des de les institucions, també es fa des del carrer, des de 

les associacions, des del comerç, des del sofà, i que no fer res també és fer política. 

Des d’aquest grup de persones tenim ganes de fer política, i de que la gent en faci, 

per discutir quin ha de ser el present i futur d’Artés. Però cap on hem de tirar?  

Creiem que ara mateix estem en un moment clau i molt important pel futur en dos 

aspectes.  

En primer lloc analitzant la situació econòmica, i sobretot les sensacions de millora i 

de que s’està sortint poc a poc d’aquesta crisi econòmica, que hi torna a haver 

feina, les empreses tornen a produir, estem reactivant les obres petites i aviat 

reenganxarem amb la nova construcció d’habitatges, on per acabar d’anar bé 

reactivarem la contractació de préstecs bancaris, tenim una obligació a nivell 

socioeconòmic: 

Aconseguir que la població d’Artés estigui més preparada per a la propera crisi del 

capitalisme. Des de l’Ajuntament i des del carrer tenim l’obligació d’engegar 

propostes alternatives al sistema econòmic actual, sistemes empresarials i de 

comerç paral·lels o diferents, hem de crear dinàmiques invertides, produir de baix 

al costat, i sobretot fer-ho amb especial cura i protecció del territori, per la 

importància històrica del passat, i per la del futur. 

Per altra banda i a nivell nacional també entenem que estem en un moment clau i 

com a  municipi ens hem de comprometre al 100% en la defensa del dret a 

l’autodeterminació dels pobles i de la llibertat individual i col·lectiva. Ara les 

institucions hem d’aconseguir materialitzar el que la gent del carrer ha aconseguit, 

posar a sobre la taula la necessitat de fer un referèndum, de portar-lo a terme amb 

les màximes garanties, i d’executar posteriorment la sobirania popular.  

I segur que aquesta sobirania popular, o executar el resultat de les urnes ens 

portarà molta feina a tota la població, i ens hi haurem d’arremangar. I una de les 

feines que ens comportarà és sens dubte recordar dia a dia que som una nació, i 

volem la nació sencera. 

Per altra banda, a part d’aquest dos punts claus del que queda de legislatura, hi ha 

un altre fet que m’agradaria destacar pel que comporta la història, sabeu que 

estem treballant molt fermament amb el centenari de la revolta dels burots, una 

revolta que va aconseguir transformar la manera de ser i de fer del municipi, que 

un municipi governat per cacics, passes a tenir un contrapoder, un poder la gent de 

carrer. 
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Cent anys després hem de continuar la Revolta, la societat artesenca ha 

d’evolucionar amb el puny ben alt, perquè: 

Lectura dels alcaldes de l’ajuntament ... 

CAP DONA HA ESTAT ENCARA ALCALDESSA DEL MUNICIPI. 

Jo em sumo a una llista de 111 noms homes des de 1722 fins avui que han sigut 

alcaldes d’Artés, 0 noms de dones. 

Haurem de començar a treballar-ho d’arrel! 

La lluita continua!”.     

 

El regidor Roger Genescà Campí intervé amb el següent discurs:  

“Bona nit, seré molt breu.  

Avui encetem una segona etapa dins la mateixa legislatura, marcat pel relleu a 

l’alcaldia fruit d’un pacte de govern entre ERC i CUP. Ja vam expressar el 13 de 

juny del 2015 que aquest pacte no ens agradava perquè no permetia sumar totes 

les persones escollides a les eleccions, en un mateix projecte de poble tal com 

proposàvem. Però també vam comentar en aquell moment i tornem a fer nostre 

que seguirem treballant aquests propers 2 anys des de l’oposició, per construir una 

alternativa de govern que no sigui excloent i per traslladar les demandes dels veïns 

i veïnes a l’Ajuntament.  

Dit això, veiem amb preocupació l’inici d’aquesta nova etapa, perquè després de 

dos anys de pacte avui s’escull un nou alcalde per donar continuïtat a uns acords 

entre ERC i CUP, però encara no se’ns ha informat de quines àrees portarà l’alcalde 

ni la resta de l’equip de govern.  

Entenem que heu tingut molt de temps per arribar a aquestes alçades i tenir-ho tot 

clar. Avui ens hauria agradat, com oposició, saber qui portarà cada àrea, quins 

seran els tinents d’alcalde d’aquesta segona part, quina dedicació tindran els 

regidors i l’alcalde, quins sous s’assignaran, quins temes es volen portar endavant, 

etc... i poder-ne fer una valoració. Suposo que aquesta valoració haurà d’esperar.  

Volem aprofitar, aquest punt d’inflexió de la legislatura, per demanar al nou alcalde 

que intenti millorar els aspectes que hem valorat negativament, en l’anterior Ple, en 

la gestió d’aquests primers dos anys. Especialment el que feia referència a tenir en 

compte a l’oposició pels temes cabdals de poble. 

També volem aprofitar per renovar el nostre compromís amb l’alcalde i amb el 

poble d’Artés pel que fa a la nostra voluntat d’arribar fins al final amb el procés que 

ens ha de dur fins a la independència de Catalunya. En aquest aspecte i en aquells 

que considerem bons per a tots els artesencs ens tindreu al costat. 

Finalment desitjar molts encerts al nou alcalde perquè això serà en benefici de 

tots”.   

  

La regidora Elisabet Carracedo Mañosa també intervé en aquest Ple:  
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“Alcalde: Ernest Clotet, regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes, amics i 

amigues. 

Fa quatre anys vam arribar a un acord, una camí que no va ser fàcil, però ho vam 

fer. Ho vam aconseguir perquè ambdues parts vam posar de la seva part per 

arribar a l’acord final. Un acord, signat en que establia dos anys d’alcaldia per 

cadascun, amb el 50% de dedicació. Han passat dos anys d’aquell acord i ara ens 

toca fer el relleu.  

Som moltes les persones que tenim ganes de fer coses pel bé d’Artés, i no totes 

s’aixopluguen sota les mateixes sigles. Hi ha molta feina a fer en un ajuntament 

com el nostre, quants més braços siguem a fer-la, millor la podrem abastar.  

Políticament tenim punts en comú, i alguna discrepància evidentment, però també 

tenim una bona sintonia personal que sempre ajuda a resoldre situacions difícils i a 

sumar complicitats.  Estem convençuts i esperem que ens ajudem uns als altres per 

afrontar les qüestions de gestió del dia a dia, així com els projectes del present i del 

futur. El canvi d’alcaldia no vol dir governar sols, si no seguir amb les mateixes 

dinàmiques i si cal millorar-les, perquè així ho determina el pacte signat.  

Per tant des d’esquerra Artés seguireu apostant pel  diàleg, el compromís, la 

coherència i sobretot el respecte i així també ho esperem per part vostra. 

Avui hem aixecat la mà convençuts que així ho havíem de fer. Convençuts que 

podem arribar acords i dinàmiques positives pel poble. Convençuts que tindrem un 

alcalde basat en el diàleg i la transparència. Convençuts que el respecte i les bones 

formes seran compartides.  Però també trobareu una Esquerra crítica i analítica en 

tot el que no veiem clar, en tot allò que no respon a la nostra  ideologia i 

coherència com a grup.  

Serem rigorosos amb la priorització dels projectes i dels recursos, atendrem a totes 

les persones per igual, vinguin d’on vinguin ens hagin votat o no. 

Amb nosaltres tindreu uns companys de viatge, per tot el que calgui, ara bé si ens 

sentim exclosos o menyspreats aleshores ens veurem abocats a prendre alguna 

dedició, i us assegurem que no en tenim cap ganes.  

Aviat Catalunya exercirà un dels poders més legítims de la democràcia, la del poder 

decidir el seu futur a través d’un referèndum. Esquerra sempre estarà al costat, pel 

que calgui amb el procés i pel procés, siguin quines siguin les seves conseqüències, 

les assumirem. El nostre objectiu no cal que us l’expliqui perquè ja és ben sabut.  

 Als regidors del grup de CiU els hi oferim tot el diàleg, que ens reclameu. No és un 

oferiment retòric, per quedar bé. És un oferiment honest. Però el diàleg és cosa de 

dos. Partim de posicions polítiques distants, tot i que ens agradaria ser capaços de 

trobar els punts d’encontre necessaris per anar suavitzant arestes. 

Ara per ara teniu la nostra ma estesa i esperem que en aquest camí de 

responsabilitat que t’ha tocat exercir com alcalde, Ernest, sigui un camí on puguem 

compartir tots els afers referents al nostra poble i que tinguis molts encerts.” 
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El regidor Òscar Vilarasau Clotet anuncia que aquest serà possiblement el seu últim 

ple com a regidor, ja que presentarà la seva renuncia per motius personals. Agraeix 

a tothom aquest dos anys d’experiències i aprenentatge.    

 

El regidor Roger Genescà Campí li desitja molts encerts allà on vagi, donant-li les  

gracies de per part del seu grup, i li diu que han treballat molt a gust amb ell, que 

han compartit pràcticament totes les decisions que ha pres dins de la seva àrea i 

amb un tarannà que els hi hagués agradat trobar en totes les altres àrees.    

  

Sense que hi hagi més intervencions, l’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a 

Secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Ernest Clotet Berenguer 

Artés, 15 de juny de 2017 
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