
ESBORRANY DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL 
CONSELL DE LA VILA D’ARGENTONA CELEBRADA EL DIA 10 DE MARÇ DE 
2015 A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT . 

 
Assistents:  
President: Joan Puyo i Gatius 
 
Regidor encarregat de l’àmbit de participació ciutadana:  

- Sr. Salvador Casas i Burgués 
  
Representant d’entitats esportives:  
 

- Sr. Ricardo Fernández Vidal, en representació del Club Petanca Cros. 
 
Representant d’entitats d’activitats econòmiques: 

 
- Sra. Lia Ximenes Ros, en representació d’Argentona es mou (arriba a les 

20,28h) 

 
Persones inscrites al Registre Ciutadà: 

 
- Sra. Rosa Masó Nogueras 
- Sra. Assumpta Boba Caballé 
- Sr. Joaquim Julvé Mas 

 
Assisteix també el Sr. Raül Garcia Pitarch, membre del Consell de la Vila 
 
Regidors de cada grup municipal a proposta del portaveu del grup: 

 
- Sra. Susana A. López Rico, en qualitat de regidora del grup municipal 

PSC-PM 
- Sr. Xavier Collet Diví, en qualitat de regidora del grup municipal Tots 

per Argentona (arriba a les 20,26 h) 
- Sr. Eudald Calvo Català, en qualitat de regidor del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular 
 
Excusen la seva assistència: 
 

- Sr. Lluís Mas Esquerra, en representació de Natura 
- Sr. Salvador Calafell, en qualitat de representant del grup municipal 

l’Entesa per Argentona 
 
Assisteix també, amb veu i sense vot, el tècnic de Participació Ciutadana, Sr. 
Sergi Fernández Maraver 
 
Actua com a Secretària delegada la Sra. Carme Ruano de la Torre. 
 



Existint el quòrum de constitució que estableix l’article 89 del Reglament 
Orgànic Municipal, a les 20 hores i 15 minuts del vespre, el president obre la 
sessió d’acord amb l’ordre del dia establert. 
 

1) Aprovació Acta anterior 
S’aprova sense cap esmena 
 

2) Aprovació Reglament intern Consell de la Vila 
 

En Vador Casas explica que s’ha recollit tot el que es va expressar en la 
darrera reunió. En Sergi Fernández comenta les modificacions fetes 
consensuades i recollides de la darrera sessió. S’hauria d’aprovar a través del 
Consell de la Vila formalment si és que no s’ha de modificar el ROM. 
 

3) Procés de renovació del plenari del Consell de la Vila 
En Vador Casas diu que s’havia parlat d’una possible reunió el 24 de març. Ja 
s’han anat fent reunions amb diferents entitats però encara falta que es 
reuneixin el Consell de Cultura i Festes, en què triaran els representants al 
Consell de la Vila. Proposa ajornar la reunió al 14 d’abril perquè sigui més 
factible aconseguir que s’apunti més gent a títol personal, a través del 
registre ciutadà. També demana a qui conegui gent interessada comentar per 
si es volen apuntar. Hi ha previsió de fer un Consell d’Esports per acabar de 
determinar el representant. 
 

4) Altres assumptes d’interès 
En Ricardo Fernández exposa el problema existent a l’Av. Mediterrani del 
barri del Cros amb la doble ratlla continua existent que contínuament els 
veïns es troben amb infraccions i multes. Demana que es tingui en compte per 
quan es validi el Pla de Mobilitat. 
 
En Vador Casas comenta que s’ha demanat suport tècnic a la Diputació de 
Barcelona per fer el pla de dinamització associativa, que començarà a partir 
del mes d’abril i que tindrà la durada d’un any. Es proposa iniciar el Pla abans 
de les eleccions municipals, a nivell tècnic, amb totes les associacions. 
 
En Vador aprofita per comentar la formació prevista per al 26 de març al 
Centre Parroquial sobre les obligacions tributàries de les entitats sense ànim 
de lucre, que l’ajuntament ha programat.  
 
També es comenta el tema de l’exposició que s’ha de fer sobre les propostes 
de la Font Picant, que una vegada acabi la del POUM, es tirarà endavant 
encara que legalment no se sap si es podria fer pel tema de les eleccions 
municipals. 
 
En Vador Casas també comenta sobre el Pla de Mobilitat que se li van passar a 
la Diputació totes les propostes sorgides de l’enquesta feta i no consta que 
hagin fet el retorn encara. 
 

5) Precs i preguntes 



En Joaquim Julvé comenta la notícia coneguda sobre la Cia. d’Aigües i la 
indemnització que s’ha de pagar a l’antic gerent; creu que s’haurien de 
demanar responsabilitats polítiques. No sap si és aquest el lloc per dir-ho però 
pensa que s’ha de saber i demanar a qui sigui responsabilitats. 
 
La Lia Ximenes demana que se li expliqui de què va el tema perquè el 
desconeix. En Joan Puyo la posa al corrent de la mala praxi que va fer el 
gerent en el desenvolupament de les seves funcions. 
L’Assumpta Boba comenta la seva experiència perquè ella era a la Cia. 
d’Aigües quan van passar els fets. En Vador comenta també el seu 
coneixement sobre el tema en què sembla que per qüestió de forma no es va 
poder fer. En Xavier Collet també vol donar la seva versió perquè va coincidir 
amb el seu pas en el govern. Hi ha una persona que va fer acusacions generant 
una polèmica perversa que no porta enlloc. En Vador coincideix amb el que 
diu en Xavier Collet però s’han de fer matisos. Comença un debat sobre els 
diferents aspectes que van derivar en fer un acomiadament improcedent. 
En Joan Puyo conclou que no queda clar si aquest tema és per tractar en el 
Consell de la Vila o s’ha de demanar al Ple. 
En Vador Casas es compromet a estudiar la manera de debatre en ple aquest 
tema, però proposa passar la informació als membres del Consell de la Vila 
perquè tothom estigui al cas. 
La Rosa Masó voldria afegir que considera que s’ha de parlar la Ple i quedi 
constància del que s’ha pagat perquè són diners del poble. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió per ordre del Sr. 
President essent les 21,10 h, en lloc i data a dalt indicats, de tot el que com a 
Secretària delegada certifico. 
 
El  president      La secretària delegada 
 
 
 
 
Joan Puyo Gatius     Carme Ruano de la Torre 
 


