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COMUNICAT JxCAT ARGENTONA RELATIU A LA 

SUSPENSIÓ DEL PLE D’INVESTIDURA DEL 6 DE 

MAIG DE 2020 

 

El grup municipal JxCat Argentona va decidir votar en contra de permetre la 

urgència del Ple d’investidura pels tres motius següents: 

 

1- El Ple es va convocar com a extraordinari i URGENT sense que la 

urgència estigués justificada. 

Els plens extraordinaris i urgents tenen caràcter excepcional i només es permeten 

per llei quan el tema a tractar no pot esperar ni tan sols els 2 dies hàbils des de la 

convocatòria. 

Ens sorprèn que 8 setmanes després del Ple de renúncia de l’alcalde, el 13 de març, 

el Govern no hagi tingut temps de convocar, en temps i forma, un Ple no urgent. 

Entenem que estaven pendents de la credencial de la nova regidora d’Unitat que no 

va arribar fins la segona quinzena d’abril però, precisament perquè ja havien passat 

3 setmanes més, i perquè ja no s’havia convocat el Ple ordinari de principis d’abril 

tal com havíem demanat l’oposició, considerem la urgència no estava justificada. 

 

2- L’aplicatiu Jitsi ja havia posat a prova la qualitat i el bon seguiment de la 

retransmissió dos dies abans. 

Els problemes tècnics de l’aplicatiu utilitzat durant el Ple ordinari de telemàtic del 4 

de maig van provocar que diversos regidors quedessin desconnectats repetidament, 

fins al punt de no poder votar algunes mocions. 

Tot i la bona feina dels tècnics municipals durant les proves tècniques, a l’inici de 

la sessió del 6 de maig els problemes persistien, fet que ens va dur a 

sol·licitar la suspensió del Ple. 
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Considerem que el ple més rellevant de la legislatura, el d’elecció d’alcalde o 

alcaldessa, ha de comptar amb totes les garanties de bon funcionament dels 

mecanismes normatius. 

 

3- Durant les 8 setmanes des del Ple de renúncia de l’alcalde, Unitat NO 

s’ha posat en contacte amb cap grup municipal per iniciar una roda de 

converses, ni tal sols per cortesia. 

Qui es postula per governar com a llista més votada, té el deure de buscar els 

pactes, consensos i diàleg necessari amb la resta de grups municipals. 

Junts per Catalunya Argentona vam rebre una única trucada telefònica 

d’Unitat només 4 hores abans del Ple, amb la proposta de deixar qualsevol 

conversa per després de la investidura. 

Havent-ho consultat d’urgència amb la nostra assemblea, i atès que ja ens havíem 

trobat en una situació similar el mes de juny, sense resultats, aquesta vegada no 

hem pogut acceptar unes negociacions a posteriori. 

JxCat Argentona representem més de 700 votants i considerem que ens mereixem 

més respecte que la indiferència per part de qui ha de conformar govern. 

 

El fet de que no hàgim votat la urgència de la sessió d’elecció d’alcalde en 

cap cas bloqueja l’Ajuntament d’Argentona ni el seu govern, doncs 

l’alcaldessa en funcions i el seu govern continua tenint tots els poders, facultats i 

competències íntegrament igual que quan hi ha un alcalde definitiu elegit pel Ple. 

En cap cas aquesta posposició temporal de l’elecció d’alcaldia ha de ser cap 

excusa per deixar de fer res del que haurien de fer. 

 

Ens agradaria pensar que no se’ns ha trucat abans perquè estaven abocats en la 

lluita contra els efectes de la COVID-19, però al Ple ordinari del 4 de maig no s’hi 

va aportar cap mesura més enllà de la posada en marxa d’unes meses de treball. 
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Aquestes meses de treball tampoc no han estat consensuades i considerem que són 

eines vàlides a mitjà o llarg termini, però no considerem que siguin l’espai idoni on 

debatre mesures urgents. 

En canvi, per evitar que Argentona quedi a la cua quant a la resposta als efectes a 

la COVID-19, JxCat vam proposar 4 mocions amb diverses actuacions, entre 

les quals, i a tall d’exemple, s’hi suggerien ajudes al comerç afectat. 

Lamentablement, però, el govern d’Unitat hi va votar en contra i va desaprofitar un 

moment extraordinari per posar a sobre de la taula mesures fermes i legals per 

actuar contra els efectes del COVID, abans que el temps ens jugui en contra. 

 

Si tenim en compte que, malgrat els 8 representants d’Unitat, la majoria del poble 

està representat per la resta de grups municipals, que sumen 9 regidors, entenem 

que el diàleg amb l’oposició ha de ser un factor clau per tirar endavant 

qualsevol iniciativa. L’actitud d’anar per lliure no hi ajuda gens i, al nostre parer, 

Unitat no està afavorint cap entesa sobre el projecte de poble de cara als anys a 

venir. Volem un diàleg abans de la investidura i, ja que no s’ha fet cap pas amb 

anterioritat, suspendre i posposar el Ple representa una porta oberta per 

asseure’ns i parlar-ne. 

 

Argentona, a 7 de maig de 2020 

Grup municipal Junts per Catalunya Argentona 


