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Respecte les converses amb el govern municipal 
 

Arrel de les converses que fa gairebé dos mesos vàrem iniciar els grups municipals de Tots per Argentona i 
Unitat per tal d’explorar les possibilitats d’arribar a un pacte de govern, comuniquem que aquestes 
converses s’han produït en un clima distès, cordial i fins i tot de complicitat, que ha permès parlar i 
escoltar-nos mútuament. 

Des de TxA hem cregut important aprofitar l’ocasió per fer una anàlisi de la situació d’Argentona, de 
l’Ajuntament i de la gestió municipal dels darrers anys, com a pas previ per a encarar un bon govern 
municipal conjunt. També vàrem posar sobre la taula tres temes previs que tenien a veure amb l’ètica, la 
gestió pública i la nostra manera d’entendre la política com a servei. 

Fem públic que el pacte no ha arribat a bon port. Malgrat això, esperem que els temes exposats durant les 
negociacions es resolguin aviat per al bon funcionament i transparència del Consistori. 

Exposem el nostre punt de vista sobre el desenvolupament de les converses, el contingut i les raons que 
han portat a un desenllaç on el pacte de govern no ha estat possible: 

1. En el moment de parlar de les regidories i les responsabilitats, des de TxA vàrem proposar assumir 
regidories senceres que permetessin millorar la gestió actual del govern. Aquest havia de ser, i ha 
estat, l’objectiu principal de les converses: trobar la fórmula per reforçar i millorar la gestió del govern 
en aquelles àrees en les que TxA pot oferir el seu coneixement i experiència. Des del primer moment 
vàrem deixar clar que la nostra voluntat era d’implicar-nos amb treball i esforç en el govern municipal, 
assumint les responsabilitats que calguessin. Per això vàrem apostar per fer-nos càrrec de les 
regidories d’hisenda, obra pública, comerç-turisme, medi ambient-residus i esports; camps en els que, 
des del nostre punt de vista, podíem millorar substancialment la gestió actual. Aquest plantejament 
va ser desestimat per l’assemblea d’Unitat. 

2.  La proposta presentada per UNITAT era molt diferent i ens atorgava un paper no només secundari 
sinó absolutament residual. Estava formada per regidories de nova creació o resultat de la divisió de 
regidories actuals: Ocupació-empresa, jardineria-arbrat i gent gran (vinculada a Salut). Amb aquesta 
proposta els regidors del govern actual no es rebaixaven les dedicacions ni els sous i, per tant, hauria 
suposat un augment en la despesa de personal que des de TxA no ens sembla ni necessària, ni 
oportuna. 

3.  No podem entendre que les bones paraules i intencions inicials s’hagin traduït en una proposta tan 
pobra i que no es vulgui aprofitar aquesta oportunitat per reforçar unes regidories que tenen una 
gestió i una eficàcia molt millorables. Aquest fet ens perjudica a tots i la negativa a millorar-ho només 
pot respondre a les quotes que els partits han imposat dins el govern d’Unitat. 

Res no s’acaba aquí, perquè el nostre és un compromís amb Argentona que s’ha anat renovant cada 
quatre anys i que està basat en el treball, la implicació, el servei i l’honestedat. Si el govern vol pactar i 
acordar polítiques concretes ens tindrà al seu costat. 

 


