
 

 

Una Argentona de tots i totes: el PSC demana diàleg als grups 

del consistori per arribar a una entesa de govern  

 

El Grup Municipal socialista d’Argentona, demana diàleg al grup que governa 
actualment en funcions i en minoria  al municipi, Unitat-AxR-AM, per poder prendre 
una decisió respecte al seu vot en la propera investidura d’un nou alcalde o alcaldessa 
d'Argentona, després que el passat dia 13 de març l’anterior alcalde, Eudald Calvo, 
hagués presentat la dimissió.  
 

El govern va veure amb sorpresa, com el ple extraordinari convocat el dia 6 de maig 

amb sistema telemàtic i amb caràcter d'urgència per elegir el nou alcalde o alcaldessa 

no va tirar endavant. La majoria de regidors, 9 sobre 17, els del grup socialista del PSC, 

juntament amb la resta de grups de l’oposició (Tots per Argentona, Junts per Catalunya 

i Fran Fragoso) van votar en contra d'aquesta urgència quedant el Ple suspès en aquell 

mateix moment. 

Els regidors de l’oposició vam argumentar que sempre calia prèviament a procedir a 
l'elecció d'alcalde o alcaldessa un diàleg que el govern no ha estat capaç de generar, 
vam assenyalar, vista la situació actual de crisi sanitària, econòmica i social, que volíem 
un govern fort i estable capaç de fer-li front i de sumar els esforços de tots i totes per  
redreçar la situació actual i vam fer notar, que les condicions pròpies del sistema 
telemàtic, que impedeix exercir el dret de vot secret juntament amb els problemes 
tècnics de comunicació, per altra banda, recomanaven de poder realitzar l’elecció en 
un Ple presencial, d’aquí a poques setmanes. 
 
D’aquesta manera van emplaçar al grup d’Unitat i a la resta de l'oposició a mantenir un 
diàleg per poder formar un govern, fort i estable, capaç d’abordar i poder sortir tots 
junts i juntes de la situació actual de crisi i afrontar de la millor forma l’immediat futur 
de la governança local. 
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