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Ajuntament d’Argentona

PLE NÚM. 19

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 14 de desembre de 2015, es reuneixen al Saló de 
Sessions de l’edifici noble de les Cases Consistorials per tal de celebrar sessió ordinària, en 
primera convocatòria, del Ple Corporatiu els següents membres del mateix, assistits per la 
secretària de l’Ajuntament que certifica:

Alcalde-President.-  Eudald Calvo I Català

Regidors assistentents.- Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich 
Casas, Salvador Casas Burgués, Susana Andrea López Rico, Àngel Puig  Boltà, Pep Masó 
Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, 
Assumpta Boba Caballé, Eusebi Traby Ysalgue, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i 
Quiroga, Maria Montserrat Cervantes Codina, Juan Francisco Fragoso Escribano

Secretària.- Amparo Martín Muyo

Quan són les 20:00 hores i existint el quòrum de constitució que estableix l’article 90.1) del 
Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’ordre de la 
Presidència comença la sessió sota el següent ordre del dia:
 
1. ALCALDIA 1.1) Donar compte decrets d’Alcaldia

El Sr. alcalde dóna compta de la següent moció:

“De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, dec donar compte al Ple Corporatiu dels 
següents decrets d’Alcaldia:

1.1.1) Decret de data 21 d’octubre de 2015

Vist l’informe de la cap d’Administració de Serveis Personals, en el qual proposa la contractació 
urgent de la senyora P.B.D, per a substituir a la treballadora V.A.R. que es troba de baixa per 
incapacitat laboral, per tal de donar suport a les necessitats del servei de l’àrea de Serveis 
Personals. Vist que no hi ha llista d’espera i vist que per Decret d’Alcaldia de data 15 de juliol 
de 2015, es va acordar, amb caràcter excepcional, la cobertura temporal de la plaça d’auxiliar 
de gestió de l’Àrea de Serveis Personals, i vistos els informes d’Intervenció i Secretària, i del 
departament de Recursos Humans, vinc a decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal a la senyora P.B.D., amb DNI núm. 
17 761 543 T, com a auxiliar de gestió, des del dia 22 d’octubre de 2015 fins que la senyora 
V.A.R. porti l’alta mèdica o com a màxim fins al 31 de desembre de 2015 i per raó de màxima 
urgència.

Segon.- Autoritzar i disposar les despeses derivades de la present contractació a les partides 
indicades per la interventora en el seu informe.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la contractació 
al BOP i al DOGC.

1.1.2) Decret de data 28 d’octubre de 2015

Vist que des del departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb data 1 
d’octubre de 2015, ha atorgat una subvenció a aquest Ajuntament per a la contractació d’un 
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agent d’ocupació i desenvolupament local, amb número d’expedient B-040/15 i en relació a la 
base 3 de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost. Vist que no hi ha llista d’espera, vist l’informe 
de la coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals en el qual proposa la contractació de la 
senyora A.D.J., prorrogable d’any en any, durant 4 anys, subjecte a l’aprovació de la subvenció 
per la Generalitat de Catalunya. Vistos els informes d’Intervenció i Secretària, i del departament 
de Recursos Humans, vinc a decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal la Sra. A.D.J., amb DNI 38 832 457 
Q des del dia 29 d’octubre 2015 fins al 28 d’octubre de 2016, ambdós inclosos com a tècnica 
per a portar a terme el programa de suport al desenvolupament local, de conformitat amb les 
condicions laborals indicades al contracte adjunt, i per raó de máxima urgència.

Segon.- Autoritzar i disposar les despeses derivades de la present contractació a les partides 
indicades per la interventora en el seu informe.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la contractació 
al BOP i al DOGC.

1.1.3) Decret de data 29 d’octubre de 2015

Vist el Decret d’Alcaldia de data 21 d’octubre de 2015, modificat per un altre del 28 d’octubre 
de 2015, relatiu al nomenament de la senyora P.B.D com a funcionaria interina, s’ha de 
procedir a la modificació de la data de finalització del contracte, que ha de coincidir amb l’alta 
de la funcionaria a la que substitueix, vinc a decretar el següent:

Primer.- Modificar la data de finalització del nomenament de la senyora P.B.D com a 
funcionaria interina, que serà fins que la treballadora V.A.R. obtingui l’alta mèdica.

Segon.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la contractació 
al BOP i al DOGC.

1.1.4) Decret de data 29 d’octubre de 2015

Vist el Decret d’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2015, relatiu a la contractació laboral temporal 
a temps parcial de la senyora M.M.S., s’ha de procedir a la modificació de la dedicació de la 
jornada laboral i la data de finalització del contracte, que ha de coincidir amb l’alta mèdica de la 
treballadora a qui substitueix.

Per tot això, vinc a decretar el següent:

Primer.- Modificar el Decret d’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2015, relatiu a la contractació 
laboral temporal de la senyora M.M.S., en el sentit que la jornada laboral passa de parcial (25 
hores setmanals) a complerta.

Segon.- Modificar la data de finalització del contracte que serà fins que la treballadora M.I.H 
obtingui l’alta mèdica.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la contractació 
al BOP i al DOGC.

1.1.5) Decret de data 11 de novembre de 2015

Vist l’informe efectuat per la interventora de data 3 de novembre de 2015, posant de manifest 
que donat que la treballadora M.I.H., auxiliar del departament de recursos Econòmics, 
actualment té la reducció d’un terç de la jornada per tenir cura d’un fill menor fins al dia 12 de 
desembre de 2018, segons decret d’Alcaldia de data 1 d’abril de 2014, es necessari contractar 
a una auxiliar administrativa que realitzi el 33% de la jornada de la treballadora esmentada, 
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amb la possibilitat d’augmentar la jornada en el cas que la senyora Ibars produeixi una baixa de 
IT.

Vist que no hi ha llista d’espera i vist que per Decret d’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2015, 
es va acordar, amb caràcter excepcional, la cobertura temporal de la plaça d’auxiliar de gestió 
de l’Àrea de Serveis Econòmics i vist que la interventora també proposa que s’utilitzi l’anterior 
selecció d’auxiliar administratius de data 16 d’octubre, en la qual la persona proposada és la 
senyora M.M.S., vinc a decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial (25 hores setmanals) 
a la senyora M.M.S., amb DNI núm. 38 871 441 S, com a auxiliar de gestió, des del dia 12 de 
novembre de 2015 fins al 29 de febrer de 2016 o fins que la Sra. M.I.H. inici el seu descans per 
maternitat o fins que l’esmentada treballadora demani tornar a realitzar jornada sencera, si 
aquestes dates són anteriors al 29 de febrer de 2016, d'acord amb les condicions laborals 
indicades al contracte adjunt, i per raó de màxima urgència i per tal de completar la jornada de 
la treballadora M.I.H.

Segon.- Autoritzar i disposar les despeses derivades de la present contractació a les partides 
indicades per la interventora en el seu informe.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la contractació 
al BOP i al DOGC.

1.1.6) Decret de data 12 de novembre de 2015

Advertida l’existència d’errada material en la part dispositiva del Decret d’Alcaldia de data 11 de 
novembre de 2015, relatiu a la contractació laboral temporal a temps parcial de la senyora 
M.M.S. i de conformitat amb el que es preveu a l’art. 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, vinc 
en decretar el següent:

I.- Rectificar l’errada material existent a la part dispositiva del Decret d’Alcaldia de data 11 de 
novembre de 2015, relatiu a la contractació de la Sra. M.M.S., en el sentit que allà on diu:

Primer.- “Contractar mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial (25 hores 
setmanals)...”

ha de dir:

Primer.- “Contractar mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial (12,30 hores 
setmanals)...”

II.- Donar-ne coneixement a l’interessat i al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la 
modificació del Decret al BOP i al DOGC.

1.1.7) Decret de data 24 de novembre de 2015

L’alcalde pot delegar les seves atribucions, llevat de les previstes en l’ article 21.3) de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, en els termes previstos en els articles 43 a 45 del ROM i en els articles 43 i 44 
del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre.

La delegació d’atribucions es farà per l’alcalde mitjançant Resolució, que haurà d’ésser 
notificada als interessats per a la seva acceptació.

Aquesta acceptació pot ser expressa o tàcita i s’entendrà tàcita quan en el termini de 3 dies 
hàbils comptadors des de la notificació de la Resolució, el regidor no presenti la seva renúncia 
expressa i quan la posi en pràctica.
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La delegació s’ha de publicar en el BOP i donar compte al Ple Corporatiu en la primera sessió 
que celebri.

Per tot allò expressat vinc en decretar el següent:

Primer.- Delegar en la regidora municipal, Sra. Aina Gómez Herrera, les funcions pròpies 
d’aquesta Alcaldia en el “Consell Coordinador del Parc Montnegre i el Corredor“ en els supòsits 
d’absència, malaltia o impediment de l’alcalde.

Segon.- Notificar el present decret als interessats als efectes procedents.

Tercer.- Aquesta Resolució s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i del seu 
contingut literal se’n donarà compte al Ple Corporatiu a la primera sessió que celebri.

1.1.8) Decret de data 26 de novembre de 2015

Advertida l’existència d’errada material en la part dispositiva del Decret d’Alcaldia de data 22 de 
juny de 2015, relatiu al nomenament del Sr. Jose Luis Saez Rodriguez proveït de DNI núm. 47 
604 489 D, funcionari interí com a agent de la Policia Local, de l’escala d’Administració 
Especial (escala bàsica), Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, denominació 
agent, Grup C-2 de la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament i de conformitat amb el que 
es preveu a l’art. 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, vinc en decretar el següent:

Primer.- Rectificar l’errada material existent a la part dispositiva del Decret d’Alcaldia de data 
22 de juny de 2015, relatiu al nomenament del Sr. Jose Luis Saez Rodriguez, en el sentit que 
allà on diu:

Primer.- “Nomenar al Sr. JOSÉ LUÍS SÁEZ RODRÍGUEZ, proveït de DNI núm. 47 604 489 D, 
funcionari interí com a agent de la Policia Local, de l’escala d’Administració Especial (escala 
bàsica), Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, denominació agent, Grup C-2 de la 
plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, des del dia 23 de juny del 2014 fins al 20 de 
setembre de 2015.”

ha de dir:

Primer.- “Nomenar al Sr. JOSÉ LUÍS SÁEZ RODRÍGUEZ, proveït de DNI núm. 47 604 489 D, 
funcionari interí com a agent de la Policia Local, de l’escala d’Administració Especial (escala 
bàsica), Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, denominació agent, Grup C-2 de la 
plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, des del dia 23 de juny del 2015 fins al 20 de 
setembre de 2015”

Segon.- Donar-ne coneixement a l’interessat i al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la 
modificació del Decret al BOP i al DOGC.

1.1.9) Decret de data 26 de novembre de 2015

Vist l’informe de selecció de la psicòloga, l’educadora social i la tècnica de promoció econòmica 
d’aquest Ajuntament de data 17 de novembre de 2015, en el qual proposen la contractació de 
la senyora Laia Comas Noé, com a psicòloga per tal de portar a terme les tasques de descrites 
a l’esmentat informe.

Vist que no hi ha llista d’espera i vist que per Decret d’Alcaldia de data 28 d’octubre de 2015, 
es va acordar, amb caràcter excepcional, la cobertura temporal de la plaça de psicòloga de 
l’Àrea de Serveis Personals, vinc a decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial (15 hores setmanals) 
a la senyora L.C.N., amb DNI núm. 38 864 762 Y, com a psicòloga, des del dia 30 de 
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novembre de 2015 fins al 29 de juny de 2016, d'acord amb les condicions laborals indicades al 
contracte adjunt, i per raó de màxima urgència.

Segon.- Autoritzar i disposar les despeses derivades de la present contractació a les partides 
indicades per la interventora en el seu informe.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la contractació 
al BOP i al DOGC.”

Van quedar-ne assabentats

1.2) Donar compte decrets d’Alcaldia amb reparament

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, dec donar compte al Ple Corporatiu dels 
següents decrets d’Alcaldia:

1.2.1) Decret de data 18 de novembre de 2015

Vista la relació de despeses núm. 2015/40, per un import total de 28.198,28€, corresponent a 
diverses factures.

Vist l’informe de la interventora de data 16 de novembre de 2015 i el reparament efectuat 
respecte a les factures que se inclouen en aquesta relació de despeses.

Vist que, de conformitat amb allò establert a l’article 217.1) del RDL 2/2004, de 5 de març, 
correspon a l’alcalde resoldre la discrepància quan l’òrgan al qual afecti la discrepància no 
estigui d’acord amb el mateix, essent la seva resolució executiva.

Atès que, malgrat estar d’acord amb els fonaments del reparament efectuat per la Intervenció, 
s’ha de tenir en compte que no pot haver enriquiment injust per part de l’Ajuntament, ja que els 
serveis de referència estan executats.

Per tot això exposat, de conformitat amb allò previst a l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i en l’exercici de les atribucions que tinc conferides per l’article 217.1) del 
RDL 2/2004, de 5 març, vinc a decretar el següent:

Primer.- Avocar-ne la competència i aprovar la relació de despeses núm. 2015/40, amb les 
quanties i amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt, i per 
un import total de 28.198,28€.

Segon.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta per una 
quantia de 8.030,68€ amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades en el document 
adjunt, d’acord amb allò previst a l’article 24 i concordants de les Bases d’execució del vigent 
pressupost municipal.

Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació adjunta per 
una quantia de 20.167,60€ amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades en el 
document adjunt, d’acord amb allò establert per l’article 24 i concordants de les Bases 
d’Execució del Pressupost.

Quart.- Ordenar el pagament de les factures incloses en la relació anterior.

Cinquè.- Notificar la present resolució als Serveis d’Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat 
als efectes procedents.
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Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple Corporatiu en la primera sessió que es 
celebri.”

Van quedar-ne assabentats

1.3) Donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció del 3r Trimestre de 2015

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, s'ha donar compte al Ple Corporatiu del 
l'informe de tresoreria-intervenció referit al compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures  de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials:

"Informe trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents 
de pagament – 3T trimestre 2015 corresponent a l'Ajuntament d'Argentona, el Patronat 
del Museu del Càntir d’Argentona i la Companyia d’Aigües d’Argentona.

Relació de fets i fonaments de dret

1.- L’Article quart de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures contra la morositat en les operacions comercials 
va determinar l’obligatorietat de les Corporacions Locals d’elaborar i remetre als òrgans 
comptents del Ministeri d’Economi i Hisenda i a les Comunitats Autònomes que tenen atribuida 
la tutela financera de les Entitats Locals un informe sobre el compliment dels terminis previstos 
legalment per al pagament  de les seves obligacions.

2. L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions del 
suministre d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera que va tenir entrada operativa en el primer trimestre 
de 2015 determina el procediment a seguir per a la seva remissió. 
En la nova redacció donada per l’Ordre HAP/2082/2014 s’ha inclòs el detall del període mig de 
pagament a proveidors global del període que s’està complimentant.

3.- L'article 3er de la Llei 15/2010 va introduïr una variació dels terminis de pagament 
mitjançant modificació de l'apartat quart de l'article 200 de la Llei de contractes del sector 
públic. El termini va passar a ser de: 30 dies a comptar des de la data d'emissió de la 
certificació d'obra. Quan no sigui procedent l'expedició de certificacions d'obra el còmput es 
realitzarà a partir de la data de registre de la factura, sempre i quan s'hagin lliurat els bens o 
prestat els serveis objecte del contracte. 

4.- L’Article 4, apartat 3 i 4, de la Llei 15/2015 disposa que els tresorers o, si no, els 
Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada 
entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions 
pendents en que s'estigui incomplint el termini.
En les normes de gestió s'estableix que els informes es remetran obligatòriament per cada 
Corporació local i per cadascuna de les entitats dependents de les mateixes que tinguin la 
consideració d'Administració Pública segons la normativa d'estabilitat pressupostaria.

5.- L’Article 16.6 de l’Ordre Ministrerial HAP/2105/2012 en la seva redacció donada per l’Ordre 
HAP/2082/2014 estableix que l’informe trimestral inclourà el detall del període mig de 
pagament a proveïdors, el detall del període mig del pagament global a proveïdors i del període 
mitja de pagament mensual i acumulat a proveïdors així com les operacions pagades i 
pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la Corporació Local.
La informació a enviar al Ministeri incorpora l’informe del càlcul del Període Mig de pagament 
segons el que estableix el RD 635/2014 incloent:
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El rati de les operacions pagades, el rati de les operacions pendents de pagament, l’import total 
de pagaments realitzats i l’import total de pagaments pendents.
 
6.- Aquest informe trimestral s'haurà de remetre als òrgans competents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda.
El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en la seva nota 
informativa de 3 de febrer de 2015 estableix que la publicació del periode mig de pagament a 
proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les Administracions Públiques 
prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària  i 
sostenibilitat financera, fa innecessària la tramesa d’aquest model, a la Generalitat, que se 
suprimeix a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1 de gener de 2015.

INFORMES:

LLEI DE MOROSITAT

Tercer trimestre 2015

Període Mig Pagaments RD 635/2014

Tercer trimestre 2015

Nota: Quan la dada té signe negatiu es representatiu bé d’una major celeritat, en terme mig, en el pagament per 
part de l’Administració en relació al PMP previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o 
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Pagaments realitzats en el període

Pagaments Dins Període
Legal Pagament

Pagaments Fora Període
Legal PagamentEntitat Tipus de 

comptabilitat
Periode 

Mig
Pagaments 

(PMP) 
(días) Núm. 

Pagaments Import Total Núm. 
Pagaments

Import 
Total

Ajuntament d'Argentona Limitativa 30,17 634 1.521.327,08 193 91.545,78

Aigues d'Argentona, S.A. Empresarial 33,48 366 522.106,47 9 63.427,23

P. M. Museu del Càntir Limitativa 23,53 92 59.577,17 2 1.011,14

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del 
Període

Dins període legal 
pagament

Fora període legal 
pagament

Entitat Tipus de 
comptabilitat

Periode 
Mig

Pagaments 
Pendents 

(PMP) 
(días)

Núm. de 
Operacions Import Total Núm. de 

Operacions
Import 
Total

Ajuntament d'Argentona Limitativa 38,24 456 683.655,55 288 214.901,56

Aigues d'Argentona, S.A. Empresarial 49,91 67 156.779,88 12 55.124,54

P. M. Museu del Càntir Limitativa 40,84 6 1.898,93 6 369,15

Descripción de la 
Entidad

Ràtio 
Operacions 
Pendents de 
Pagament

Ràtio 
d'Operacions 

Pagades

Període Mig 
de 

pagament 
de l'Entitat

Període Mig 
de pagament 

del Grup

Ajuntament 
d'Argentona 0,05 6,34 2,26 2,06

Museu del Càntir -6,47 9,43 -5,90 2,06
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bé a que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mig, en un moment anterior a 
dit període màxim.

Conclusió:

Dels dos informes es dedueix un Període mig de pagaments dins els terminis previstos en la 
normativa del RD 635/2014 i pel que fa als terminis previstos en la Llei contra la Morositat 
aquests es compleixen excepte en el cas de la Companya d’Aigües d’Argentona que està en 
33,48 dies de mitjana de pagament.

Del present informe se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se 
celebri."

Sr. Pep Masó  Respecte això que diu del museu, ens donaran algun premi o a sobre ens 
castigaran perquè paguem massa aviat?

Sr. alcalde  Jo espero que no, no crec que ens castiguin per pagar massa bé. Hi ha dues lleis, 
que entre elles entren en contradicció, en una està el càlcul de 30 dies i a l’altre el fa de 60 i per 
això aquí surt en negatiu.

Van quedar-ne assabentats

1.4) Ratificació resolucions d’Alcaldia

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Als efectes de la seva ratificació, si procedeix, dec donar compte al Ple Corporatiu dels 
següents decrets d’Alcaldia:

1.4.1) Decret de data 23 d’octubre de 2015

En data 24 d’agost de 2015, es va dictar decret de l’Alcaldia, pel que es resolia transmetre 
fotocòpia testimoniada de l’expedient administratiu número 312/2014 al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, comparèixer en el recurs 240/2015C i designar per a la 
representació i defensa d ela Corporació a la lletrada Sra. Teresa Esteban Castellví.

Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 22 d’octubre de 2015, en el que 
entre d’altres coses, relaciona els interessats a emplaçar, vinc en decretar el següent:

Primer.- Emplaçar, per tal que en el termini de nou dies puguin comparèixer i personar-se en 
legal forma, en el recurs Contenciós Administratiu núm. 240/2015C seguit davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm.7, sota els advertiments legals als interessats següents:

- Obras y Pavimentos Brossa, S.A.
- Construcciones Bosch Pascual, S.A.
- Port Narbonne, S.L.
- Certis Obres i Serveis, S.A.U.
- Cesce, S.A.

Segon.- Donar compte al Ple Corporatiu en la primera sessió que es celebri als efectes de la 
seva ratificació.

1.4.2) Decret de data 27 d’octubre de 2015

Vist que la Sra. Mònica Ibars Hernandez, auxiliar de gestió adscrita al departament de serveis 
econòmics, es troba en situació de baixa per incapacitat temporal i les seves funcions són, 
entre d’altres, tasques de tramitació d’ajuts socials, devolució de fiances i de comptabilització.
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Vist que les funcions que la Sra. Ibars realitza no poden ser assumides per la resta de personal 
de l’àrea per l’alta càrrega de feina que ara mateix es té ja que es troba en ple procés 
d’elaboració del pressupost per a l’exercici 2016.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’apartat Dos de l’article 21 de la Llei 36/2014, de 
26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, durant l’any 2015 no es 
contractarà personal temporal ni es nomenarà personal estatutari temporal o funcionaris 
interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

Atès que, l’apartat Quart del mateix article estableix que la contractació personal temporal i el 
nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari requerirà autorització prèvia del 
Ministeri d’Hisenda y Administracions Públiques. No obstant, havent-se realitzat la consulta en 
data 28 d’octubre de 2013, el Ministeri ha respost que si la Corporació local ha valorat la 
concurrència dels requisits de necessitat i urgència a què es refereix l’esmentat apartat Dos, no 
necessita l'autorització expressa per part del MINHAP per procedir a aquestes contractacions.

Atès que, les contractacions a què es refereix l'apartat Dos (que sí té caràcter bàsic i que per 
tant han de complir totes les administracions) han de comptar amb la corresponent 
disponibilitat pressupostària en el capítol de despeses de personal de l'ajuntament i no afectar 
al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, d'acord amb el que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vist que l’excepcionalitat i urgència de la contractació resta justificada per la necessitat de 
cobrir serveis essencials, mínims municipals.

Vist que la cobertura d’aquest lloc de treball té caràcter urgent i donant que la propera sessió 
del Ple Corporatiu ordinari no se celebrarà fins el dia 6 de novembre de 2015 i en exercici de 
les competències previstes a l’article 21.1 k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, vinc en decretar el següent:

Primer.- La plaça que es detalla a continuació és, amb caràcter excepcional, de imprescindible 
cobertura temporal, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables en considerar que 
afecten al funcionament de serveis públics essencials.

A) A l’Àrea de Serveis Econòmics la plaça de:
i. Auxiliar de gestió

Segon.- La contractació d’aquest personal no podrà portar-se a terme sense prèvia l’existència 
de consignació pressupostària.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui per la seva ratificació.

1.4.3) Decret de data 28 d’octubre de 2015

De conformitat amb el contingut de l'Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual 
s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per 
als anys 2016 i 2017, que preveu la competència municipal per acordar dos dies festius 
addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal.

Donada la urgència existent en la resolució del tema dins del termini concedit pel Departament 
d Empresa i Ocupació, vinc en decretar el següent:

Primer.- Aprovar el calendari per l’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies 
festius per l’exercici 2016 segons l’Ordre EMO/156/2015 i establir els dies 29 de maig i 12 
d’octubre de 2016 com dies addicionals d’obertura autoritzada aplicables al municipi 
d’Argentona.
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Segon.- Comunicar els presents acords a la Direcció General de Comerç als efectes 
procedents.

Tercer.- Dels presents acords se’n donarà compte al Ple Corporatiu als efectes de ratificació.

1.4.4) Decret de data 28 d’octubre de 2015

La realitat econòmica que des de fa uns anys afecta a la població en general ha dificultat que 
les famílies puguin satisfer les necessitats dels infants i joves adolescents, per aquest motiu 
han esdevingut un col·lectiu susceptible de convertir-se en població en situació de risc 
d’exclusió social per causes diverses: absentisme, fracàs escolar, desocupació, etc.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament d’Argentona va creure convenient donar resposta a 
aquesta necessitat i durant el curs 2014-2015 va posar en marxa una prova pilot al barri del 
Cros amb el projecte: “Família i èxit escolar”.

A través del Pla de barri i de les àrees d’Educació i Serveis Socials i Joventut que es detecta la 
necessitat de treballar el fracàs escolar socioeducatives dels infants a través de la família i 
prenent com a eix, el reforç educatiu.

Per aquest motiu es té previst posar en marxa el projecte “Habilitats parentals i èxit escolar”. 
Un projecte de treball social que té per objecte capacitar els pares i mares en habilitats 
parentals mitjançant sessions formatives orientades a com donar suport als fills/es i oferint-los-
hi eines i estratègies de qualitat per afrontar les tasques diàries tant familiars com escolars per 
tal de potenciar el compromís, la responsabilitat i el vincle per preveure situacions d’aïllament 
familiar.

Per poder dur a terme aquest projecte es fa necessari la contractació d’un Psicòleg/a amb 
experiència en habilitats parentals i reforç educatiu que faciliti el desenvolupament de les 
sessions grupals, individuals i sortides familiars d’adquisició de competències transversals i 
habilitats parentals dirigides als pares i mares així com al reforç educatiu amb joves.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’apartat Dos de l’article 21 de la Llei 36/2014, de 
26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, durant l’any 2015 no es 
contractarà personal temporal ni es nomenarà personal estatutari temporal o funcionaris 
interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

Atès que, l’apartat Quart del mateix article estableix que la contractació personal temporal i el 
nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari requerirà autorització prèvia del 
Ministeri d’Hisenda y Administracions Públiques. No obstant, havent-se realitzat la consulta en 
data 28 d’octubre de 2013, el Ministeri ha respost que si la Corporació local ha valorat la 
concurrència dels requisits de necessitat i urgència a què es refereix l’esmentat apartat Dos, no 
necessita l'autorització expressa per part del MINHAP per procedir a aquestes contractacions.

Atès que, les contractacions a què es refereix l'apartat Dos (que sí té caràcter bàsic i que per 
tant han de complir totes les administracions) han de comptar amb la corresponent 
disponibilitat pressupostària en el capítol de despeses de personal de l'ajuntament i no afectar 
al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, d'acord amb el que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vist que l’excepcionalitat i urgència de la contractació resta justificada per la necessitat de 
cobrir serveis essencials, mínims municipals.

Vist que la cobertura d’aquest lloc de treball té caràcter urgent i donant que la propera sessió 
del Ple Corporatiu ordinari no se celebrarà fins el dia 2 de novembre de 2015 i en exercici de 
les competències previstes a l’article 21.1 k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, vinc en decretar el següent:
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Primer.- El lloc de treball que es detalla a continuació és, amb caràcter excepcional, de 
imprescindible cobertura temporal, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables en 
considerar que afecten al funcionament de serveis públics essencials.

A) A l’Àrea de Serveis Personals el lloc de:

i. Psicòleg/a.

Segon.- La contractació d’aquest personal no podrà portar-se a terme sense prèvia l’existència 
de consignació pressupostària.

Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui per la seva ratificació.

1.4.5) Decret de data 2 de novembre de 2015

Vist que en data 26 d’octubre de 2015, va tenir entrada, escrit de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, per comparèixer i personar-se com a demandats, en el 
Recurs contenciós administratiu interposat contra l’Acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 19 de març de 2015 d’aprovació definitiva del Pla Especial i 
catàleg del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i ambiental d’Argentona, ref.: 
209/15.

Vist que en el termini per personar-se és de 9 dies des de la notificació de l’escrit referenciat, i 
donat que el Ple Corporatiu no es celebra fins el dia 6 de novembre de 2015, dia que conclou el 
termini atorgat.

Vist l’informe de l’assessora jurídica de Serveis Territorials de data 30 d’octubre de 2015.

Vist l’establert a l’art. 21.1.K) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, vinc en decretar el següent:

Primer.- Comparèixer com a demandat en el recurs contenciós administratiu núm. 209/15 
interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la senyora Maria Dolores 
Roura, com a demandat contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
19 de març de 2015 d’aprovació definitiva del Pla Especial i catàleg del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, paisatgístic i ambiental d’Argentona.

Segon.- Designar al procurador Sr. Javier Manjarin Albert en representació de l’Ajuntament 
d’Argentona, en el recurs contenciós administratiu núm. 209/15 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, interposat per la senyora Maria Dolores Roura, com a demandat.

Tercer.- Designar per a la defensa en l’anterior recurs a la lletrada municipal Sra. Teresa 
Esteban Castellví.

Quart.- Donar compte dels presents en la primera sessió que celebri el Ple Corporatiu per la 
seva ratificació.

1.4.6) Decret de data 11 de novembre de 2015

Vist que en data 2 de novembre de 2015, va tenir entrada, escrit de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, per comparèixer i personar-se com a demandats, en el 
Recurs contenciós administratiu interposat contra l’Acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 19 de març de 2015 d’aprovació definitiva del Pla Especial i 
catàleg del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i ambiental d’Argentona, ref. 
214/15.

Vist que el termini per personar-se és de 9 dies des de la notificació de l’escrit referenciat.
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Vist l’informe de l’assessora jurídica de Serveis Territorials de data 5 de novembre de 2015, per 
raó d’urgència, donat que el termini per compareixer finalitza el dia 16 de novembre de 2015 i 
el Ple no celebra sessió ordinària fins el dia 14 de desembre de 2015 i en virtud de les 
competències que m’atorga l’art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, vinc a decretar el següent:

Primer.- Comparèixer com a demandat en el recurs contenciós administratiu núm. 214/15 
interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la senyora Ma. Montserrat 
Solé Cuyàs i altres, contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 19 
de març de 2015 d’aprovació definitiva del Pla Especial i catàleg del patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, paisatgístic i ambiental d’Argentona.

Segon.- Designar al procurador Sr. Javier Manjarin Albert en representació de l’Ajuntament 
d’Argentona, en el recurs contenciós administratiu núm. 214/15 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, interposat per la senyora Ma. Montserrat Solé Cuyàs, com a demandat.

Tercer.- Designar per a la defensa en l’anterior recurs a la lletrada municipal Sra. Teresa 
Esteban Castellví.

Quart.- Donar compte dels presents acords en la primera sessió que celebri el Ple Corporatiu 
per la seva ratificació.”

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat 

1.5) Encomana al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la contractació 
agregada de serveis de telecomunicacions.-

El Sr. Guillem Saleta dóna compte de la següent moció:

“Vist l’esborrany del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament d’Argentona per a la compra agregada dels Serveis de Telecomunicacions de Veu 
(lot 1) i Telecomunicacions de Mòbils (lot 2).

Vist l’interès municipal en encomanar al Consell Comarcal l’esmentada compra agregada per 
obtenir millors preus i una millora en la prestació dels serveis, es proposa al Ple Corporatiu 
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Encomanar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació agregada 
dels següents serveis mitjançant contractació centralitzada en el Consell Comarcal:

1) Servei de Telecomunicació de Veu (lot 1)
2) Servei de Telecomunicació de Mòbils (lot 2)

Segon.- Aprovar l’esborrany del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme 
i l’Ajuntament d’Argentona per a la compra agregada dels següents serveis:

1) Servei de Telecomunicació de Veu (lot 1)
2) Servei de Telecomunicació de Mòbils (lot 2)

Que s’adjunta com a annex I del present acord.

Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni i de la documentació 
necessària per a l’execució i formalització dels presents acords.

Quart.- La despesa prevista per l’any 2016 per a cada lot i les partides imputables de 
l’Ajuntament són les següents:
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Despesa prevista Partida
Telecomunicació de Veu (lot 1) 15.000,00 € 220-920-22200
Telecomunicació de Mòbils (lot 2) 15.000,00 € 220-920-22200

Cinquè.- Autoritzar les despeses derivades del present acord amb càrrec ala partida 220-920-
22200.”

Sra. Assumpta Boba  Vull fer alguna consulta, les dades anaven en algun dels dos paquets o 
van a part? Ho recordeu?

Sr. Guillem Saleta  Abans eren 3 lots i ara 2; en el lot de la veu s’han fusionat internet i 
telefonia, i el segon lot de mòbils ja anava a part. 

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat

2. URBANISME, OBRES I HABITATGE 2.1) Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació, regulació de l’alçada màxima i el nombre màxim de plantes en ordenació 
segons alineació de vial

La Sra. Aina Gómez dóna compte del següent dictamen:

“Vista la proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació referent a la regulació de 
l’alçada màxima i el nombre màxim de plantes en ordenació segons alineació de vial, 
redactada  per l’arquitecte municipal i l’assessora jurídica de data desembre de 2015.

Vist l’informe jurídic i tècnic emès per l’assessora jurídica i l’arquitecte municipal, en data 1 de 
desembre de 2015, que literalment diu:

“”...

La modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general d’ordenació té per objecte 
la establir una regulació més coherent amb l’espai resultant del sota coberta de les edificacions 
en ordenació d’alineació a vial que permeti adaptar-se plenament a les noves realitats i a les 
noves necessitats tant del parc immobiliari com dels diferents usuaris d’aquests espais, sempre 
per a garantir que, donat que les Normes Urbanístiques permeten consolidar l’espai, l’ús del 
mateix es pugui fer amb plenes condicions d’habitabilitat i salubritat.

La present modificació afecta únicament a l’article 234 del Text Refós de les Normes 
Urbanístiques de planejament general del terme municipal d’Argentona, que es refereix a la 
regulació de l’alçada màxima i el nombre màxim de plantes en ordenació segons alineació de 
vial

La documentació de la modificació puntual s’ajusta a les previsions de l’article 59 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i al Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, tenint en 
compte que es tracta d’una modificació puntual que únicament afecta a la Normativa 
urbanística i no té cap incidència en la part gràfica del planejament.

La modificació puntual del Pla general es tramita d’acord amb els articles 96 i 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, en 
aplicació de la disposició transitòria tercera del mateix Decret legislatiu. 

El procediment per a l’aprovació de la modificació puntual del Pla general consta, en síntesi, 
dels tràmits següents:

- Aprovació inicial, que correspon al Ple de la Corporació.
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- Informació pública pel termini d’un mes, informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials i audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb 
Argentona. 

Els edictes s’han de publicar en al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i en un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal. A més, 
atès que el municipi d’Argentona té més de 10.000 habitants, s’ha de donar a conèixer per 
mitjans telemàtics la convocatòria de la informació pública i han de garantir la consulta del 
projecte per aquests mitjans (article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme).

- Aprovació provisional, que correspon al Ple de la Corporació 

- Aprovació definitiva, que correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona.......................................................................................................................””

Per tot l’anterior, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del pla general d’ordenació referent a la 
regulació de l’alçada màxima i el nombre màxim de plantes en ordenació segons alineació de 
vial, que s’adjunta als presents acords.

Segon.- Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari d’àmplia difusió, al 
tauló d’edictes municipals, i a la seu electrònica municipal, per tal que es puguin presentar 
al·legacions o reclamacions per persones interessades.

Tercer.- Simultàniament concedir audiència als Ajuntaments limítrofs.”

Aquest dictamen es retira de l’ordre del dia

Sra. Assumpta Boba Ens emplaçaran a poder-ne parlar? Ens convocareu, no? Fins ara no 
hem sigut massa convocats per parlar de grans coses, esperem una convocatòria per poder 
parlar de aquest tema directament o hem de demanar nosaltres el poder-nos reunir amb 
vosaltres?

Sra. Aina Gómez  Entenem que ve per part del govern, en tot cas també podria ser recíproc, 
creiem que el tema del planejament urbanístic és prou transcendental i per tant tots hauríem de 
tenir cabuda. No tenim cap mena de problema en convocar-los i tancar aquest tema el més 
aviat possible.

3. CULTURA I PATRIMONI 3.1) Concessió del títol de membre d’honor del Patronat al Sr. 
Emili Sempere i Ferràndiz

El Sr. Àngel Puig dóna compte del següent dictamen:

“Atesos els mèrits del Sr. Emili Sempere i Ferràndiz, en la seva important tasca de 
dinamitzador i historiador de la ceràmica, especialment la catalana i l’espanyola, i per la seva 
important i continuada col·laboració amb el Museu del Càntir durant més de quaranta anys, és 
a dir, des de la seva creació l’any 1975 fins l’actualitat.

Vist l’acord unànime de la Junta de Govern del Patronat Municipal del Museu del Càntir en 
sessió ordinària del 18 de novembre de 2015 i de conformitat amb el que preveu la disposició 
addicional dels vigents estatuts del Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona, al Ple 
Corporatiu es proposa l’adopció dels següents acords

Primer.- Concedir al Sr. Emili Sempere i Ferràndiz el títol de Membre d’Honor del Patronat 
Municipal del Museu del Càntir.
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Segon.- Notificar els presents acords a l’interessat i al President del Patronat del Museu del 
Càntir.”

Sr. Àngel Puig  Des del Patronat del Museu del Càntir hem fet aquesta proposta perquè des 
de l’Ajuntament es pugui  reconèixer com a membre d’honor el Sr. Emili Sempere per la seva 
tasca al costat del Museu al llarg de molts anys.

A part que la seva biografia estarà a disposició  de qui li pugui interessar, m’agradaria fer 
lectura de quina ha estat la col·laboració que l’Emili Sempere ha tingut amb el Museu, per 
donar a conèixer qui estem demanant que sigui membre d’honor.

La col·laboració de l’Emili Sempere amb el Museu del Càntir d’Argentona ha estat 
especialment important pels següents aspectes:

- Donació de càntirs  per las col·leccions al Museu especialment de models d’arreu de la 
terrissa espanyola en els primers anys, en els quals el Museu encara tenia pocs 
exemplars i moltes llacunes en les seves col·leccions.

- Col·laboració amb la biblioteca del Museu donant els primers llibres de la seva 
biblioteca.

- Col·laborant per donar a conèixer la Festa del Càntir i la Fira de la Terrissa entre 
ceramistes i terrissaires d’arreu, fent que molts d’ells hagin estat participants assidus de 
les nostres activitats.

- Edició del Llibre dels Càntirs, dos volums amb el Museu.

- Ajudant en moltes de les exposicions temporals del Museu, redactant els fulletons 
explicatius de molts models de càntirs de l’any.

  Aquesta és una part de la relació que ha hagut amb l’Emili Sempere i del costat que sempre 
ens ha fet i sempre voluntàriament ha col·laborat amb el Museu. Hem considerat que valia la 
pena destacar-lo com a membre de honor i ho portem al ple municipal.

Sr. alcalde  Agrair al Sr. Emili Sempere aquesta col·laboració que explicava el regidor, la 
veritat és que crec que és molt encertada l’atorgament d’aquest títol honorífic a l’Emili 
Sempere.

Sotmès a votació l’anterior dictamen s’aprova per unanimitat 

4. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 4.1) Moció del grup municipal Esquerra Republicana 
de Catalunya

4.1.1) Moció de reconeixement a las víctimes dels bombardejos sobre la població durant 
la Guerra Civil

El Sr. Pere Móra dóna lectura de la següent moció esmenada:

“Durant la Guerra Civil Espanyola, més de 140 poblacions catalanes van ser bombardejades 
des de l’aire amb un balanç d’almenys 4.736 morts, i milers de cases i comerços particulars 
destruïts.

Aquests bombardejos van ser executats per forces estrangeres aliades de Franco: l’Aviació 
Legionària italiana i la legió Còndor alemanya. Els més cruents els va patir Barcelona el 16,17 i 
18 de març de 1938, on durant tres dies seguits no van parar de caure bombes, matant més de 
mil persones, destruint illes de cases senceres i aterrint a la població amb l’objectiu 
d’aconseguir la seva desmoralització. 
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A Granollers, el 31 de maig de 1938 a les 9:05h del matí, quan els carrers eren plens de gent 
que anava a treballar, a comprar, a l’escola o feia cua per aconseguir menjar, els avions italians 
van llençar, en un minut,  60 tones de bombes i 750kg de metralla sobre el centre d’una ciutat 
indefensa. Van morir 224 persones, sobretot dones i en van quedar ferides 165. Unes xifres 
comparables al bombardeig de Guernica per l’aviació alemanya. Entre les víctimes de 
Granollers hi havia un argentoní: en Joan Molist Bartrés, de 65 anys, que en aquell moment es 
trobava a la capital del Vallès Oriental. 

Al Maresme, entre el 4 d’abril de 1937 i el 29 de gener de 1939 es van produir fins a 37 
bombardejos aeris per part de forces estrangeres que van afectar a catorze municipis, la meitat 
de les poblacions de la comarca. A banda dels danys materials i psicològics, aquests 
bombardejos van provocar un mínim de 83 morts i 69 ferits. 

A Argentona també hi van llençar bombes, que per sort no van encertar la vila i no van causar-
hi víctimes. 

Ens trobem davant d’un cas flagrant de crims contra la humanitat, ja que les agressions militars 
es van produir sobre població civil indefensa, de manera indiscriminada i sense haver-hi una 
declaració de guerra prèvia.

80 anys després d’aquests crims, ni l’estat espanyol ni l’italià han demanat perdó ni han 
reconegut la condició de víctimes als afectats. A més a l’estat espanyol, encara s’organitzen 
actes d’homenatge als que els van cometre, els més recents organitzats per Falange y la 
Associació Nacional de Combatents Italians a España ens els que també ha participat l’estat 
italià a través de la seva ambaixada.  

L'actitud dels organitzadors de les trobades amb els aviadors italians i el seu homenatge, negat 
posteriorment pel govern espanyol, és una mostra del menysteniment per la memòria històrica i 
el respecte a les víctimes de la guerra civil i una provocació per part d'aquells que volen a cop 
de força combatre amb les eines d'un estat repressor la voluntat democràtica del poble de 
Catalunya.

Estem convençuts que per construir una nova Europa dels pobles sobre la base de valors 
compartits s’ha de restaurar la veritat històrica i promoure l’existència de Justícia.

És per tot això, que volem mostrar el nostre rebuig públicament i proposem al Ple municipal els 
següents acords:

1. Que s’instal·li un element públic que de manera permanent recordi els bombardejos de 
l’aviació feixista i a les seves víctimes. 

2. Sol·licitar al govern que investigui aquests homenatges i en els seu cas adopti les 
mesures oportunes contra les persones responsables d’organitzar-los.

3. Posar en coneixement del govern italià, l’incompliment de la seva pròpia legislació, que 
prohibeix les manifestacions feixistes en tot el seu territori, incloses les ambaixades i 
exigir-li el relleu de l’ambaixador a Madrid. 

4. Donar suport polític a la querella promoguda per Altraitalia perquè l’estat italià, igual que 
ha fet Alemanya, demani perdó i assumeixi la seva responsabilitat institucional per 
crims de lesa humanitat comeses per tropes feixistes i en particular per l’Aviació 
Legionària a Catalunya entre el 1936 i el 1939

5. Notificar aquesta resolució al Memorial Democràtic de la Generalitat, a l’associació 
Altraitalia i al Govern Italià.”  

Sr. Pere Móra  Es tracta  d’una moció   que ve   motivada  per aquest homenatge del que 
parlàvem, que es va produir  el  mes passat i creiem que té una  importància cabdal en els  
conflictes bèl·lics,  perquè  durant  la Guerra  Civil  Espanyola  va  ser   la primera vegada que 
la població civil va ser objectiu militar  i  va ser bombardejada de forma indiscriminada. 
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A partir  d’aquell  moment, en  els conflictes bèl·lics posteriors es va succeir aquesta   situació, 
per exemple  a  la  Segona  Guerra Mundial amb  el bombardeig  de Rotterdam o al  de   
Hiroshima i Nagasaki, però també amb conflictes moderns, els últims  casos els hem pogut 
veure en els  atemptats    terroristes que   infligeix  l’Estat Islàmic o fins i  tot  ETA quan  
atemptava  contra població civil indefensa.

Per això creiem que aquesta moció té una importància cabdal.

Sr. alcalde  Ens adherim a tot el que s’ha dit a la moció i per tant votarem a favor. És innegable 
que els bombardejos feixistes vam ser un..., no m’agradaria ni donar-los la categoria d’acte de 
guerra perquè realment va ser una insurrecció d’una part dels militars feixistes i per tant un atac 
molt colpidor contra la població, en aquest cas de tot l’Estat Espanyol i en el cas que ens ocupa 
de Catalunya. 

Realment són uns fets que no haurien de tornar a passar  més i per tan és pertinent fer un 
recordatori i que la població no oblidi que sempre hi ha guerres, però que també en el país on 
vivim n’ hi ha hagut de molt cruentes i segurament la més dolorosa per recent i per cruent va 
ser la Guerra Civil.

Tot el suport a la moció.

Sr. Àngel Puig  Respecte al primer punt, compartir amb la comissió per la memòria històrica el 
fet de que sobre la taula hi ha la proposta de poder fer un element escultòric o un recordi on hi 
hagi escrites les més de dues-centes persones mortes o desaparegudes durant la guerra civil i 
la post-guerra civil.

Buscaríem una manera que, a part de recordar els bombardejos, també es recordessin totes 
les víctimes d’Argentona que estan a la història i que en sabem quins noms són; a sobre de la 
taula en tenim aquesta proposta per a poder-ho fer.

Sr. Pep Masó  En aquest aspecte que apuntava el regidor Àngel Puig, parlava de fer un 
monument, nosaltres no som  massa partidaris de monuments si no una placa en el lloc que es 
cregui oportú, però fent el mínim dispendi possible perquè creiem que no cal. 

Sr. Juan Francisco Fragoso  Como ya nos tienen acostumbrados, en lugar de dedicar el 
tiempo para Argentona y presentar mociones para mejorar la calidad de vida de los 
“argentonins”, nos vienen nuevamente con una moción que, por no ser este el lugar adecuado 
donde debería tratarse las cuestiones, se perderá por el camino, eso sí, les felicito porque 
como mínimo les sirve para vender humo a la gente, que es en lo que ustedes son expertos y a 
lo que llevan dedicándose bastante tiempo.

Todos perdimos familiares durante ese episodio tan oscuro de nuestra historia, suficientes 
problemas tenemos en el presente como para remover los problemas del pasado. 

Céntrense en bajar los impuestos y en mejorar la seguridad de Argentona para evitar robos y 
en otros muchos aspectos que preocupan verdaderamente a la gente.

No votaremos a favor de una moción en la que dice que el gobierno de España quiere combatir 
con las herramientas de un estado represor a Cataluña. ¿A eso le llaman ustedes restauración 
de la verdad histórica y promoción de la justicia? Nosotros lo vemos como odio y dividir y 
enfrentar a la sociedad.

Sr. Pere Mora  Només aclarir que quan en el punt numero 1 dèiem que s’instal·lés un element 
públic, no pensàvem en un monument, pensàvem més aviat en una placa, però ho havíem 
deixat obert, perquè en tot cas la comissió de la memòria històrica d’Argentona definís ells quin 
havia de ser.

Sr. Pep Masó  Evidentment “Tots per Argentona” donarà suport.
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Sotmès a votació l’anterior moció esmenada s’aprova amb els vots a favor del Sr. Eudald Calvo 
i Català, el Sr. Guillem Saleta Perejoan, la Sra. Aina Gómez Herrera, el Sr. Arnau Aymerich 
Casas, el Sr. Salvador Casas Burgués, la Sra. Susana A. López Rico, el Sr. Àngel Puig Boltà, 
el Sr. Pep Masó Nogueras, el Sr. Xavier Collet i Diví, la Sra. Montserrat Matas Oliveras, la Sra. 
Montserrat Capdevila Cañadas, la Sra. Assumpta Boba Caballé, el Sr. Eusebi Traby Ysalgue, 
el Sr. Pere Móra i Juvinyà, el Sr. Carles Martínez i Quiroga, la Sra. Montserrat Cervantes 
Codina i el vot en contra del Sr. Juan Fco. Fragoso Escribano.

5. PROPOSTES URGENTS 

Sr. alcalde  La urgència ve motivada per un seguit de malentesos, i aprofito per demanar 
perdó, per que em sembla que algú ha vingut a les set, demanem disculpes en nom de 
l’Ajuntament i del govern, perquè ha hagut un seguit de malentesos amb els horaris i el que 
fem per subsanar aquests malentesos és presentar avui aquesta moció.

Sr. Pep Masó  Aquest malentesos als que vostè ha fet referencia, són malentesos perquè 
vostès els han volgut crear. Però ara no toca això.

“Tots per Argentona” creiem que no és un tema d’urgència i votarem en contra de la urgència.

Sotmesa a votació la urgència de la moció relativa a la modificació de l’hora de celebració del 
Ple Corporatiu, s’aprova amb els vots a favor del Sr. Eudald Calvo i Català, el Sr. Guillem 
Saleta Perejoan, la Sra. Aina Gómez Herrera, el Sr. Arnau Aymerich Casas, el Sr. Salvador 
Casas Burgués, la Sra. Susana A. López Rico, el Sr. Àngel Puig Boltà, el Sr. Pere Móra i 
Juvinyà, el Sr. Carles Martínez i Quiroga i la Sra. Montserrat Cervantes Codina i els vots en 
contra del Sr. Pep Masó Nogueras, el Sr. Xavier Collet i Diví, la Sra. Montserrat Matas Oliveras, 
la Sra. Montserrat Capdevila Cañadas, la Sra. Assumpta Boba Caballé, el Sr. Eusebi Traby 
Ysalgue i el Sr. Juan Fco. Fragoso Escribano 
5.1) Modificació hora de celebració del Ple Corporatiu.-

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Vist que és necessari modificar l’hora de celebració del Ple Corporatiu, per tal de donar 
compliment a l’acord plenari de data 5 d’octubre de 2015, de suport a la iniciativa de reforma 
horària, i de conformitat amb allò previst a l’article 12 del ROM, al Ple Corporatiu proposo 
l’adopció del següent acord:

Primer.- Modificar l’hora de celebració del Ple Corporatiu que a partir del proper Ple Corporatiu 
serà a les set de la tarda.

Segon.- Notificar els presents acords als interessats i donar difusió per tal que sigui de públic 
coneixement.”

Sr. alcalde  És canviar l’hora del ple de les vuit a les set, per tal d’ incentivar els horaris 
europeus i la conciliació familiar.
 
Sr. Pep Masó  A la Junta de Portaveus ja n’hem parlat, hem començat la nostra intervenció 
dient que en unes comissions informatives anteriors havíem quedat que el govern faria una 
mena de treball de camp per intentar analitzar si als assistents i als no assistents, als que no 
venien per culpa d’un horari i als que venien ara degut a l’horari, això els pot anar més bé o 
malament, ens ha quedat clar que aquest treball tampoc s’ha fet massa a consciència, no ens 
hi oposarem però ens abstindrem a l’hora de votar.

Sr. Pere Mora  Felicitar al govern per la iniciativa i per donar compliment a la moció.
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Sr. alcalde  Si els sembla bé i per tancar una mica el debat, fem aquesta aprovació i si 
veiéssim que és un èxit ho valorem molt positivament i si veiéssim que és un autèntic desastre 
també podem rectificar. En principi la intenció és aquesta i que ens ha semblat una proposta 
per seguir avançant en aquest camí de la conciliació familiar i uns horaris més racionals.

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova amb els vots a favor del Sr. Eudald Calvo i Català, 
el Sr. Guillem Saleta Perejoan, la Sra. Aina Gómez Herrera, el Sr. Arnau Aymerich Casas, el 
Sr. Salvador Casas Burgués, la Sra. Susana A. López Rico, el Sr. Àngel Puig Boltà, el Sr. Pere 
Móra i Juvinyà, el Sr. Carles Martínez i Quiroga i la Sra. Montserrat Cervantes Codina i les 
abstencions del Sr. Pep Masó Nogueras, el Sr. Xavier Collet i Diví, la Sra. Montserrat Matas 
Oliveras, la Sra. Montserrat Capdevila Cañadas, la Sra. Assumpta Boba Caballé, el Sr. Eusebi 
Traby Ysalgue i el Sr. Juan Fco. Fragoso Escribano. 

6. PRECS I PREGUNTES 

1) Sr. Eusebi Traby  Perquè en l’ordre del dia d’avui no consta l’ acta anterior, si ens poden dir 
el motiu i quan ens ho donaran?

Perquè en la pàgina web de l’ajuntament d’Argentona no hi ha les actes de l’octubre i 
novembre?

Perquè ni l’ordre del dia ni l’acta de l’acord d’Aubagne, que va haver-hi un ple, tampoc està 
penjat a la pàgina web i nosaltres tampoc tenim l’acta?

Sra. Amparo Martín   La secretària ha estat de vacances i va tornar fa quatre dies i no ha 
redactat l’acta. Per tan l’acta de novembre no la poden tenir perquè no està redactada, però la 
resta d’actes vostès les van aprovar i les han de tenir amb la documentació del ple anterior, 
però si estan o no penjades a la pàgina web, això jo ho ignoro.

Sr. alcalde  Revisarem aquestes qüestions que ens senyalava el Sr. Traby.

Sr. Guillem Saleta   Primer demanar disculpes si no estan, però ara com estem treballant en el 
portal de transparència molta d’aquesta informació anirà a parar allà.
 
Sr. Arnau Aymerich Demà parlarem amb el personal de comunicació per veure si hi ha algun 
problema amb aquest tema, haurien de ser.

Sr. alcalde  La d’Aubagne ho desconec, a mi també m’ha estranyat. Ho preguntarem.

2) Sra. Assumpta Boba   La meva era una pregunta per al Sr. Salvador Casas, fa uns quants 
plens, em sembla que en el de setembre, vam preguntar pel tema de la poda de l’arbrat viari i 
el que els volíem preguntar és si la campanya ja havia finalitzat; en aquell ple també es van 
comprometre a fer un pla de gestió de la poda de l’arbrat viari i era per saber en quin punt 
estava la redacció d’aquest pla.

També preguntar si s’ha efectuat ja la poda del passeig de Marina Julià que tinc entès que hi 
havia algun problema al respecte.

Sr. Salvador Casas  Respecte a la poda d’arbrat encara no s’ha acabat la idea és que s’acabi 
durant el mes de gener, encara tenim unes quantes setmanes per endavant per acabar de fer 
tota la poda d’Argentona. 

Relacionat amb la poda de l’avinguda Marina Julià, dir-los que aquells plàtans de Marina Julià 
estan catalogats, per tan ens vam comprometre que en el proper Consell de Patrimoni, que em 
sembla que es realitza la setmana que ve, presentaríem un informe de com està prevista la 
poda en aquest arbrat perquè el consell de patrimoni en doni el vist i plau. Això no s’ha fet mai, 
és la primera vegada que ho faríem.
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I finalment, respecte al pla d’arbrat públic d’Argentona està pressupostat per al 2016 i 
evidentment no ho començarem a fer fins que tinguem actiu el pressupost de 2016.

3) Sra. Montserrat Capdevila  És una pregunta per en Salvador Casas, en el ple del 5 
d’octubre vaig demanar si es podia tenir la memòria econòmica de la piscina amb la valoració, 
em van dir que hi havia gent de vacances i no se’ns ha facilitat ni sabem si podem veure 
aquest estudi.

4) Sra. Montserrat Capdevila  També vam quedar  que es faria un estudi de l’aprofitament de 
l’aigua de la font de Sant Domingo, d’aquesta que ara estava anant directe avall, a veure si 
també ens podien dir si l’han fet o tenen plans de fer-ho. 

Sr. Salvador Casas  Respecte a la memòria de la piscina, encara no s’ha discutit o no s’ha 
ensenyat al Consell d’Administració, aquesta setmana tenim reunió i en tot cas els hi 
presentarem primer al Consell d’Administració i desprès els hi passarem a tots vostès.

Respecte a la segona pregunta, evidentment vostès tenien molta pressa, però nosaltres 
segurament no en tenim tanta, respecte el que passa amb la font de Sant Domingo i no hem fet 
aquesta valoració de com es pot aprofitar, de fet l’hem estat donant voltes però encara no 
tenim clar allò que hem de fer. Si vostès tenen alguna idea  mes enllà de les que ja ens van 
aportar serà molt benvinguda.

5) Sra. Montserrat Matas  És una pregunta per a la regidora de Medi Ambient, l’Aina Gómez; 
en el ple del 5 d’octubre es va aprovar per majoria absoluta una moció sobre la “COP 21” 
presentada per “Tots per Argentona”; breument, alguns punts que vàrem aprovar, entre d’altres 
van ser, que l’ajuntament promogui, fomenti i participi activament en la tasca de divulgació de 
la “COP 21”, organitzant a nivell de l’ajuntament concursos escolars de dibuixos, treballs, 
tallers, etc., amb el nexe de la “COP 21” i fer-ne un acte públic divulgatiu per donar-ne 
notorietat. Fer divulgació i promoció activa de totes les accions que porta a terme i o fomenta 
l’ajuntament vers la “COP 21”.
 
Acaba de finalitzar la convenció de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, no hem vist 
publicitat al web de l’ajuntament ni en cap altre lloc res al respecte de la “COP 21”, tampoc 
se’ns ha convocat ni hem vist publicitat cap acte divulgador públic al respecte.

Han fet alguna cosa respecte a la “COP 21”? I en cas negatiu serà habitual que aquest 
ajuntament aprovi mocions que despès no compleixi?

Sr. alcalde  Una primera qüestió, en relació a la divulgació, encara no està a impremta, però 
en el “Cap de Creus”,  l’ article de l’alcalde vaig voler-lo dedicar a aquesta qüestió, en 
compliment també d’aquesta moció, i del que parla és això bàsicament i no tant centrat en la 
“COP 21”, si no en totes aquestes mesures que aquest govern creiem que són importants, i 
que la Sra. Regidora li explicarà millor que jo, de la sensibilitat amb el medi ambient. Des d’ 
adquirir la bicicleta elèctrica per als treballadors de la casa fins l’aparcament de bicis que es va 
posar ahir o abans d’ahir si no recordo malament.

Sra. Montserrat Matas  La moció era molt concreta respecte a la “COP 21“. Això ja es va 
discutir quan jo vaig presentar la moció, va sortir el tema de les escoles verdes, etc. i això ja ho 
sabem, de fet quan estàvem governant vam ser un dels impulsors, la moció era molt concreta 
respecte a la “COP 21“. A les hores la “COP21” ja ha passat i per tan entenc que els actes 
divulgadors, de promoció, etc. no els hem vist. Per això faig la pregunta concreta respecte això.

Sra. Aina Gómez  En el que hem treballat molt ha sigut en el tema de les escoles, relacionat 
també amb el tema de les “Escoles Verdes” conjuntament amb Educació, hem facilitat una 
mena de jocs per facilitar una mica el que serien els temes de eficiència energètica.

Paral·lelament també el que hem fet, ha sigut facilitat a les escoles una mena de termòmetres 
perquè poguessin mesurar els alumnes, bàsicament de les escoles “d’Argentona”, de “Les 
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Fonts”, el “Riudemella” no s’hi va adherir , la temperatura de les aules i crear com una espècie 
de concurs entre ells en quan a eficiència energètica.

Sí que és cert que a nivell divulgatiu no hem fet cap altre passa perquè també al ple vam pactar 
que donaríem peu al tema de les “Escoles Verdes” a les festes. 

Sr. Àngel Puig  Aprofitem precisament la moció, en la reunió de directores que vam fer, 
periòdicament fem reunió de directores, vàrem parlar de la moció i en el programa-paquet que 
tenim preparat per la festa d’Escoles Verdes, que és el 16 d’abril de 2016, hi havia tot el tema 
de la agenda 21, hi havia el tema de la sostenibilitat que ampliàvem a partir de mesures que 
s’aplicaven i es treballaven, per tenir-ho em compte, per poder-ho divulgar a tots els escolars 
del poble. 

És un tema que, encara que s’hagi acabat, el continuem mantenint i el treballarem de cara a la 
festa del 16 d’abril.

Sr. alcalde  Crec que és un tema interesant i més en aquestes dates que se estaven discutint 
aquestes qüestions a nivell de conferència de països. Afegir, que estem tornant a estudiar la 
possibilitat d’una planta de biomassa de mitjana envergadura, perquè les petites serien les que 
tenen els usuaris a les cases, que serviria per abastir d’energia calòrica a tots els equipaments 
de la zona esportiva, que tenen bastant de consum d’aigua calenta, desprès li explicarà molt 
millor la regidora.

Sra. Aina Gómez  Referent a aquest tema, la diputació ens va subvencionar aquest projecte. 
La setmana passada ja van venir els tècnics de la diputació a estudiar-ho sobre el terreny i de 
cara a tres mesos hauria de sortir, tres mesos per dir un termini, una proposta d’estudi.

6) Sra. Montserrat Matas  Tinc una altra pregunta per en Salvador Casas, en el passat ple del 
dia 7 de setembre es va aprovar una moció presentada per “Tots per Argentona” referent al 
banc de terres, entre altres coses la moció deia que l’Ajuntament encetaria contactes amb el 
propietaris de terrenys, fent informació de la proposta, i es treballaria amb les persones que 
actualment estan en situació d’atur laboral, encarrilant la proposta plantejada de cara a posar-la 
en marxa a l’inici de l’any que ve, contemplant-se en el pressupost la partida econòmica 
necessària per la formació i acompanyament de les persones que vegin aquesta opció com 
una sortida vàlida.

Al respecte d’aquesta moció volem preguntar quins contactes concrets han fet amb el sector 
per tirar endavant aquesta moció i quina partida pressupostaria hi ha destinada al respecte.

Sr. Salvador Casas  No recordo la xifra exacta de la partida pressupostaria, però en tot cas hi 
és. Tenim una partida pressupostaria de cara al 2016. 

En els termes que està plantejat no hem actuat, no hem fet el que vostès ens demanen, però sí 
que hem estat treballant en altres idees al voltant d’això, sobretot suposo que han vist aquesta 
informació que ha sortit en les últimes setmanes, respecte a la col·laboració amb els municipis  
d’Òrrius, Dosrius i Cabrera.

Un dels eixos que estem treballant és precisament el treball conjunt a la promoció econòmica 
dels quatre municipis, un dels eixos és el tema de l’agricultura que hem entès entre els quatre 
municipis com a cabdal i un dels elements que treballarem conjuntament és l’avaluació del 
banc de terres.

No és que no hagem fet la feina que ens van demanar si no que l’estem fent d’una altra 
manera més conjunta i més amplia per donar cabuda a persones en situació d’atur que vulguin 
dedicar-se al treball de la terra hi puguin accedir d’una manera més efectiva. 

El mes de gener o febrer, podrem presentar una proposta en aquest sentit que espero que els 
satisfaci.
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7) Sr. Xavier Collet  Tinc quatre preguntes.

La primera: Ja en el primer ple d’aquest mandat quan es va aprovar tot el cartipàs i les 
representacions, etc. “Tots per Argentona” es va posar a disposició del govern per ajudar-los i 
per poder representar a l’ajuntament en alguns òrgans, alguns locals i altres supra-locals.

Desprès d’aquest ple també els hi vam manifestar, em sembla que era a alguna Comissió 
Informativa o Junta de Govern, que ens oferíem per participar, com a representació del govern, 
en algun d’aquests òrgans. La veritat és que el govern ha ofert la representació d’aquests 
òrgans a “Esquerra Republicana” fins i tot també al “Partit Popular” i a nosaltres ni ens ha 
contestat i tampoc no ens ha ofert cap representació en la que “Tots per Argentona” pugui 
col·laborar.

Per què s’ha ofert a tots els altres grups i a “Tots per Argentona” no?

Sr. alcalde  Ara no recordo exactament quines, perquè d’això ara ja farà mig any... en la 
suplència a l’”AMI” crec que era el Sr. Pere Mora, el Sr. Fragoso era la de la delimitació de 
terrenys i juraria que “Tots per Argentona” alguna també...La llei de barris.

La idea era aquesta, seguint amb la línia que vostè argumentava, en confiança amb els grups 
que no estan al govern i això també és una cosa que vam debatre i vam considerar que era 
molt positiu per una bona relació entre els grups mes enllà si estan al govern o no i també 
perquè aquí a Argentona ja s’havia fet alguna vegada, de poder donar responsabilitats en els 
grups que no són al govern i que tothom hi participés.   

Per això ho vam fer i crec que és una proposta positiva, de totes maneres i perquè no quedi 
aquí, podem tornar a estudiar aquesta qüestió i jo crec que tots els regidors del govern estaran 
encantats en poder delegar alguna representació.

Ens ho tornem a mirar i si creiem mútuament que hi ha alguna representació que puguin 
assumir vostès, doncs molt agraïts per la seva oferta i la tindrem en compte.

Sr. Xavier Collet  Aclarir que en la Llei de Barris hi surt representat el govern i l’oposició, i com 
a grup àmpliament majoritari de l’oposició crec que ens pertoca, no és cap concessió del 
govern si no que ja hi ha representació de l’oposició.

Sr. alcalde  Tampoc no fa falta que discutim ara.

Sra. Assumpta Boba  Quan es va muntar la Llei de Barris i es feien els comitès de seguiment, 
que és a on sortia aquesta qüestió, hi havia x representants per l’ajuntament i en aquell 
moment es va decidir que uns serien de govern i altres serien d’ oposició i l’oposició triava 
entre ells qui hi anava, la primera vegada en sembla que el delegat va ser en Joan Vaquer, i el 
segon mandat els grups de l’oposició es van reunir entre ells, que eren majoria respecte a “Tots 
per Argentona”, i senzillament no vam saber mai que el triat era el Sr. Uribe.

En aquesta ocasió encara que ens hi votessin, pensàvem que ens tocava igualment. Vull dir 
que aquesta és la tradició de les tres vegades com s’ha fet.

Sr. Pere Mora  Aquella vegada el grup “d’Esquerra Republicana” no va ser consultat.

Sr. alcalde  Si els sembla bé ho tornem a mirar, com deia hi ha moltes delegacions, per tan no 
crec que hi hagi cap problema en tornar a fer un cop d'ull a l’estens llistat, i poder revisar 
aquestes delegacions.

8) Sr. Xavier Collet  Fa sis mesos que la “CUP” està liderant el govern d’aquest nou mandat i 
en alguns temes sembla que hi hagi una mica la inèrcia del govern anterior. Per exemple un 
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d’aquest temes són les comissions d’urbanisme que en aquests sis mesos no s’ha convocat, 
igual que tampoc s’havia convocat en el mandat anterior.

La pregunta és si la “CUP” liderarà la política urbanística i si convocarà el consell d’urbanisme 
tal com havia dit en el seu programa electoral.

Sra. Aina Gómez  Ara hem contractat per dur a terme un pla de l’associacionisme, de fet va 
haver-hi una convocatòria entre els equips que formen el ple i em sembla que només vam 
assistir el govern i “Esquerra”, per tal de valorar, també amb la ciutadania i amb els tècnics, si 
és necessari realment reunir el Consell d’Urbanisme o no, en aquest sentit també estem una 
mica a l’espera de veure que surti aquest estudi.

Sr. alcalde  L’Assumpta no va poder i es va excusar, també hem de dir-ho. En qualsevol cas la 
“CUP” és la força majoritària d’aquest govern, això és una obvietat, però la decisió de reactivar 
els consells és una decisió del govern.

Sr. Guillem Saleta  Anem de mica en mica, tampoc podem fer tot de cop, ara començarem 
amb el tema de medi ambient, també  volem obrir el tema del Consell d’Infància i suposo que el 
d’Urbanisme en un moment o altre. Ja es poden imaginar que a tot no arribem.

Sra. Aina Gómez  De fet creiem que havien consells molt més prioritaris per reactivar com el 
Consell de Medi Ambient ja que molts temes d’urbanisme actualment els estem derivant al 
Consell de Patrimoni, i a nivell de programa electoral no creiem necessari tornar a impulsar el 
Consell d’Urbanisme. De totes maneres, és una mica el que comentava, esperem a veure que 
ens diu aquest pla de foment de l’associacionisme, si realment la ciutadania creu necessari  
que es creï un.

9) Sr. Xavier Collet  La tercera pregunta, fa uns dies se’ns va informar que l’ajuntament ho 
tenia tot a punt per la seva part per tirar endavant l’aprovació provisional del “POUM”, per tant, 
es suposa que tenen estudiades les al·legacions i així ens ho han fet saber, mes o menys. 
Com que s’han anat reunint amb diferents persones i entitats que van fer-hi al·legacions, com 
és que no s’ han reunit amb nosaltres per les al·legacions que vam fer nosaltres? De fet 
aquestes al·legacions ja porten cua, perquè reiterares vegades el regidor de participació havia 
negat que existissin, desprès d’unes quantes vegades vam aconseguir que les veiés, no sabem 
si se les va llegir, i ara sabem que s’han anat reunint amb quasi tothom però amb nosaltres no, 
i no sabem per què.

Sra. Aina Gómez  Sí que he vist les vostres al·legacions,  també estem fent sessions 
setmanalment amb l’equip redactor del “POUM”, i és veritat hem tancat moltes al·legacions i 
altres  ens queden obertes, que serien temes més transcendentals, el que sí que és cert és que 
no ens hem reunit amb vostès, ens hem reunit amb molts veïns. El que creiem és que els punts 
que recollien vostès els recollien altres ciutadans, una mica sí que ens hem reunit amb els que 
han sigut els impulsors dels altres temes.

En tot cas us demanem disculpes, en el seu moment suposo que se us informarà, però molts 
dels punts que vostès plantejaven s’han inclòs en el “POUM”.

10) Sr. Xavier Collet  Saben perfectament que per a “Tots per Argentona” el tema de la Plaça 
de Vendre és prioritari i és urgent, això els hem dit diverses vegades en els plens i, a mes a 
mes, tenim la sort que tan al nostre programa com al programa de la força que lidera el govern 
això constava així. 

No n’hem parlat mai i és difícil saber que pensa un altre grup polític o persona sinó s’hi parla. 
Inclús el govern en el ple passat, per mala informació, va atribuir un projecte d’un particular al 
nostre grup. En el ple passat li vaig demanar, Sr. alcalde, que era urgent que ens veiéssim, que 
en parléssim i li explicaríem la nostra proposta i vostè es va comprometre a fer-ho i no ens ha 
dit res.  
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Sr. alcalde  En relació a la primera qüestió que plantejava vostè, nosaltres vam entendre que 
hi havia tres vies en relació a la Plaça de Vendre que ja vaig explicar a l’altre ple, però no em 
costa res tornar-ho a explicar.

Una primera és un petit rentat de cara, en la qual es fes una capa de pintura i arrenjar algunes 
petites qüestions, que no sobrepassaria els 10.000€.

Una segona proposta, que és la que finalment el govern ha optat, que rondaria els 60.000€, 
que és una reforma bastant profunda del que és la Plaça de Vendre i es mouen envans, 
s’arreglen les connexions elèctriques, estem pensant d’incloure algun tipus de bar que també 
ajudi a dinamitzar la Plaça de Vendre, i amb això sí que coincidim, jo diria que no només vostès 
si no tots els grups del ple,  que la Plaça de Vendre és una qüestió important, és molt cèntrica i 
crec que té molt de potencial.

Una tercera, que era una proposta d’una reforma de més envergadura que se’n anava al 2 o 3 
milions d’euros. Sense vincular-la a ningú, és una proposta que nosaltres a dia d’avui no 
prenem com a prioritària. Bàsicament el que estem fent és fondejar l’opció de mercat amb 
molta més envergadura a l’espai de l’antiga Velcro i aquesta és l’opció que a dia d’ avui  
nosaltres tenim sobre la taula. Si aquesta opció econòmicament és factible la podrem tirar 
endavant. Aquesta és la feina que nosaltres estem fent en relació al mercat.

En relació a la Plaça de Vendre la nostra opció és la que li comentava i per tant el que estem 
fent és moure tot l’engranatge de l’Administració perquè això sigui possible, també hem parlat 
amb els paradistes i amb l’equip de serveis territorials que són qui estan preparant tot això.

Per què no els hem presentat? Perquè el projecte des que es va presentat ha sofert algunes 
modificacions i volíem acabar de concretar-ho, però evidentment no tenim cap problema en 
discutir aquesta qüestió i de fet la regidora els podrà explicar  més els detalls. De fet jo sóc 
conscient que vostès van demanar una còpia de l’expedient, no sé si li han facilitat ja? 

En qualsevol cas qualsevol dia d’aquesta setmana espero que el tinguin ja a les mans i si 
volen, el tècnic que s’està encarregant d’aquesta qüestió els hi farà l’explicació pertinent, jo ja 
vaig parlar amb ell perquè vaig pensar, en el moment que van demanar l’expedient, que 
parlarien amb ell directament. Si no ha estat així és culpa nostra. Però no tenim cap problema 
en concretar una reunió amb la regidora i el tècnic i que els expliquin els detalls del projecte 
que estem estudiant ara mateix.

La idea seria que aquestes obres es poguessin licitar el més aviat possible perquè es puguin 
fer a l’estiu que entenem que és quan seria menys perjudicial per als interessos dels 
comerciants. Això també és una qüestió que ens fa ballar el calendari, perquè comprendran 
que per als comerciants no és el mateix tancar el febrer, març i abril que tancar juny, juliol i 
agost. 

Amb el tema dels tempos de moment anem bé, però no ens agradaria demorar-nos molt, 
perquè llavors sí que ens trobaríem amb problemes  de calendari.

Sr. Xavier Collet  Segurament no m’he explicat jo, però vostè no m’ha acabat d’entendre. El 
projecte ja l’hem vist i ja l’hem estudiat i en tenim una opinió, jo el que li recordava és que en el 
ple passat vostès pensaven que la nostra proposta era una concreta que algú li havia presentat 
que no li havíem presentat nosaltres, que nosaltres mai li havíem explicat i que jo li vaig 
demanar si us plau que ens poguéssim veure per explicar-li la nostra proposta, no per veure el 
projecte que això ja ho hem fet.

A nosaltres ens estranya que com a govern i com a grup que lidera el govern no vulgui, en un 
tema tan important, saber la nostra proposta i poder-ne parlar.

El que demanem és que tinguin interès en escoltar la nostra proposta sobre la Plaça de 
Vendre.
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Sr. alcalde  Sí, cap problema, no és que no vulguem.

Sr. Xavier Collet  Li vaig demanar en el ple passat, li demano ara formalment una reunió, si vol 
li entrego per escrit, però ens en sembla que és urgent.

Sr. alcalde  Més que amb mi, si ho pot parlar amb el regidor de promoció econòmica, el regidor 
d’obres i la regidora d’urbanisme i així ja van directe a la matèria. Demà mateix, si volen vostès.

11) Sr. Pep Masó  Una pregunta ràpida, abans ha fet vostè referència a la polèmica que havia 
generat el canvi d’horari d’aquest ple. Jo vull exposar una mica els fets i desprès li adreçaré 
una pregunta a vostè.

Recordaran que dimecres a les comissions informatives es va debatre aquest tema i va quedar 
molt clar que el ple seria a les vuit. Dijous rebem la convocatòria i veiem que el ple està 
convocat per a les set. Nosaltres fem la pregunta en el mateix correu que se’ns va enviar amb 
l’ordre del dia. Ha sigut un error? No se’ns contesta, divendres tornem a enviar el correu a tots 
els polítics per si algú ens aclareix si ha sigut un error, ningú ens diu res i aleshores aquest 
matí a les vuit rebem un correu dient que el ple és a les set i que és una decisió de l’alcalde.

La pregunta és: Què és el que ha fet que l’alcalde decideixi que l’acord que es va prendre en 
les comissions informatives de fer-ho a les vuit es fes a les set? Què és el que ha motivat això?

Sr. alcalde  Es va discutir fa bastants setmanes abans del ple de pressupostos que es faria la 
prova de fer el canvi a les set i que es mantindria durant els plens que quedaven de tot el 2015 
i fins i tot diria que vam acordar el primer ple de 2016 de gener, per tant en algun lloc deu 
constar. El que potser no va quedar tan clar és que tots els plens es farien ja a les set.

Per això abans he dit que va haver un malentès en el sentit de que uns van entendre una cosa 
i els altres van entendre una altra, però vaja aquestes coses en política passen. Avui estava el 
ple convocat a les set, a última hora hem hagut de canviar perquè vostès mateixos ens han fet 
coneixedors d’aquesta diferent interpretació i per tan hem accedit a canviar-ho a les vuit i per 
això hem portat també aquesta moció que hem aprovat. Jo no sé si té més recorregut aquesta 
discussió.

Sr. Pep Masó  Jo penso que realment no és això i no estem gens d’acord, i reprovem que 
quan hi ha un dubte i ens posem en contacte amb el departament administratiu i amb els 
polítics al menys ens podien haver contestat i no menystenir-nos d’aquesta manera, i 
evidentment va quedar claríssim el dimecres passat que el ple seria a les vuit, i la Sra. 
Secretària que estava present que ho digui, potser serà algú més neutre, i evidentment han 
accedit que el ple sigui a les vuit perquè es que per llei tocava que fos a les vuit. 

Dit això, espero que no torni a passar mes i desitgem que des de “Tots per Argentona” que 
quan ens dirigim als polítics i a l’alcalde ens contestin de seguida i no al cap de quatre o cinc 
dies.
 
I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són les 
21:05 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Argentona, 
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