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Ajuntament d’Argentona

PLE NÚM. 14

Vila d’Argentona, comarca del Maresme 5 d’octubre de 2015, es reuneix al Saló de Sessions 
de l’edifici noble de les Cases Consistorials per tal de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria del Ple Corporatiu, els següents membres del mateix, assistits per la 
secretària de l’Ajuntament, que certifica:

Alcalde-President.- Eudald Calvo Català

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

Secretària.- Amparo Martín Muyo

Absències justificades.- Xavier Collet i Diví i Juan Francisco Fragoso Escribano

Quan són les 13:00 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) Moció relativa a l'agermanament entre l'Agglomération d'Aubagne i 
el municipi d'Argentona   

El Sr. alcalde dóna lectura de la següent moció:

“En el transcurs de l’any 2014, s’han realitzat diferents trobades i reunions  entre la 
Agglomeració  de Aubagne i l’Ajuntament Argentona amb l’objectiu d’aprofundir en les 
relacions d’amistats provinents de l’interès comú d’ambdues viles per l’art de la ceràmica.

Els dos pobles han vist en la possibilitat d’agermanament  una  oportunitat per ampliar 
coneixements i experiències i obrir noves vies de relació i aprenentatge en diferents nivells: a 
nivell individual –personal- de les persones que participin en les diferents activitats, fins al 
col·lectiu o comunitari, tant en els àmbits de l’associacionisme (societat civil organitzada), 
com institucional (educatiu, professional, administratiu i polític), dins les competències 
municipals.

En la primera trobada formal realitzada el mes de setembre de 2014 pels representants del 
municipi d’Aubagne a Argentona, és van definir els eixos principals d’aquest intercanvi  que 
són: l’educació, el desenvolupament econòmic, la cultura i les bones pràctiques.

En la segona trobada realitzada el  6 de desembre de 2014 pels representants del municipi 
d’Argentona a d’Aubagne, es va signar una declaració d’intencions que estableix els 
principals objectius i mecanismes per portar a terme d’aquest agermanament.

Atès que l’objectiu principal d’aquest acord d’agermanament és promoure contínuament els 
intercanvis entre els ciutadans de ambdues poblacions per fomentar l’amistat i l’apropament 
entre pobles a fi de programar activitats culturals, socials, educatives  i econòmiques basades 
en els següents eixos: 

1. EDUCACIÓ



Fomentar l’ampliació del coneixement del col·lectiu d’estudiants d’ambdós municipis 
mitjançant el coneixement de projectes educatius que facin que les dues comunitats 
educatives es puguin enriquir mútuament  de les seves experiències i tradicions 
educatives. 

En aquest àmbit de treball, estarà molt present la formació com a clau de l’èxit escolar, 
la inserció sociolaboral i la pràctica esportiva. Es fomentaran els intercanvis entre 
estudiants.

2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Fomentarem l’intercanvi d’experiències per afavorir el coneixement mutu, 
l’aprenentatge de metodologies i la possibilitat d’obrir nous mercats.

L’economia global i la crisi econòmica fa que busquem noves vies per a les nostres 
economies, en aquest sentit, Aubagne i Argentona poden esdevenir enclavaments 
estratègics per afavorir la internacionalització de les nostres activitats econòmiques 
mitjançant les aliances que aquest agermanament pugui generar.

En aquesta àrea de relació, es tindran en compte els projectes d’emprenedoria, el 
comerç local, l’economia social, l’agricultura, el turisme i les pràctiques laborals, com a 
motors econòmics dels nostres municipis.

3. CULTURA
Aubagne i Argentona estan agermanades de fet, gràcies als projectes on la ceràmica 
esdevé l’element nuclear. L’aprofundiment d’aquests projectes a l’entorn de la cultura 
de la ceràmica, continuaran sent un dels eixos principals de la nostra relació.

No obstant això, la riquesa associativa i cultural dels dos municipis en els àmbits 
musicals, de les arts escèniques i de la cultura tradicional amplia de forma 
exponencial la possibilitat d’intercanvis entre els dos municipis que el protocol 
d’agermanament tindrà molt present en el seu redactat.

4. BONES PRÀCTIQUES
Les diferents trajectòries i experiències municipals i institucionals dels dos municipis, 
en aquests moments de canvis profunds en la manera d’entendre el bé comú, l’espai 
públic, l’administració i la ciutadania, ens pot ajudar a buscar solucions als conflictes 
que ens plantegen els nous paradigmes socials, però també en el dia a dia de les 
nostres institucions i la gestió quotidiana dels ajuntaments.

En aquest sentit, l’intercanvi entre polítics i tècnics municipals esdevindran clau per 
l’èxit d’aquest agermanament.

Per tot això i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats específiques de les dues 
parts i per garantir el compromís formal de col·laboració, coordinació i d’intercanvi 
interinstitucional es valora adequat la posada en marxa del procés d’agermanament.

Proposem al Ple de l’ajuntament d’Argentona els següents acords: 

Primer.- El municipi d’Argentona s’agermana amb l’Agglomeracion d’Aubagne.

Segon.- L’agermanament es regirà per les condicions establertes en el conveni adjunt.

Tercer.-  Es crearà un Comitè de direcció d’agermanament en cada municipi, format per 
polítics, tècnics i representants del món associatiu, una delegació del qual es reunirà, en anys 
alternatius, en cada poble per organitzar i proposar activitats. Aquest comitè serà designat per 
l’òrgan competent de cada municipi.

120



Quart.- Totes les activitats que proposi el Comitè de direcció requeriran, per a la seva 
execució, el compliment del tràmit reglamentari i la consignació de dotació pressupostària 
corresponent.

Cinquè.- Facultar a l’alcalde per a la formalització de l’esmentat conveni.

Sisè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns.”

Sr. Eudald Calvo  Llegit l’acord, agrair la presència dels representants de la vila d’Aubagne i 
agrair la presència dels regidors aquest matí, que sabem que sempre és complicat.

Sra. Montserrat Capdevila  Benvolguts representants de l’Ajuntament d’Aubagne i tots els 
que esteu seguint l’acte, com ja van avançar a les comissions informatives, i referendat amb 
la nostra presència ahir al Saló de Plens, el grup de Tots per Argentona donarà suport a la 
proposta d’agermanament que es planteja avui. I ho fem creient que si el govern fa una bona 
gestió, i és proactiu, d’aquesta nova relació, la comunitat argentonina pot treure beneficis en 
especial en l’àmbit educatiu i cultural. 

No obstant això, ens preocupa que a la comarca del Maresme vuit ajuntaments han fet 
agermanaments d’aquestes característiques, per cert, molts d’ells municipis de França, i 
l’estadística diu que els objectius perseguits no s’han assolits i haurien de treballar per ser 
nosaltres la diferència. 

Volem destacar el poc poder de convocatòria que ahir vam poder veure reflectit en l’acte del 
Saló de Pedra, en el qual, descomptant polítics i tècnics, molts pocs ciutadans van ser-hi 
presents. 

Ens preocupa que, tot i el desplegament de bones intencions en el contingut del conveni no 
s’hagi definit el comitè de direcció del mateix i que no coneguem un regidor delegat en 
l’agermanament. A més, en el conveni no es remarca la necessitat de fer un informe anual de 
les activitats realitzades, punt que ens agrairia que quedés reflectit i s’incorporés. 

Volem adreçar una petició a l’alcalde d’Aubagne. En l’acte d’ahir ens van manifestar que no 
tenien previst l’aprenentatge del català en el programa escolar dels alumnes. Catalunya està 
en un interessant procés polític que ens agradaria que pogués culminar en la plena sobirania 
i un estat propi. En moltes universitats del mon la llengua catalana s’està impartint i molta 
gent la utilitza en la seva parla. D’aquí la nostra petició que es plantegi la possibilitat 
d’incloure el seu coneixement i aprenentatge com a llengua optativa per als alumnes dels 
seus instituts.

I finalment, els volem dir que no trobem gens encertat el procediment que han seguit des del 
govern respecte la formalització d’aquest agermanament, que hagin fet primer les 
presentacions públiques i finalment hagin pres l’acord.

No obstant, Tots per Argentona no posarà traves a que pugui desenvolupar-se el projecte, i 
donarem la nostra confiança al govern i votarem afirmativament, tot desitjant i esperant que 
es posin en marxa i comencem a veure bons resultats.

En aquest moment la Sra. Gemma Gimeno, professora de francès de l’IES d’Argentona, 
procedeix a traduir al francès l’anterior intervenció.

Sr. Pere Móra    Gràcies Sr. Alcalde. Nosaltres donarem suport incondicional. 

És un projecte que ens agrada i ens il·lusiona i estem convençuts que de l’amistat i 
agermanament entre pobles només poden sortir coses bones, encara que aquestes coses no 
quedin reflectides en estadístiques i estudis. També volíem comentar que a nivell de les 
llengües, ells tenen una llengua pròpia que és el provençal i ens agrairia que posessin en 
valor també els seus elements culturals que els fan diferents i que ens enriqueixen a tots.   
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En aquest moment la Sra. Gemma Gimeno procedeix a traduir al francès l’anterior 
intervenció.

Sr. Eudald Calvo   En primer lloc, el govern, com a impulsor, estem contents que hi hagi un 
acord de consens en aquesta qüestió, i agrair als grups el seu suport; encara que el Sr. 
Fragoso no hagi pogut venir em consta que també estava en línia en aquesta qüestió, per 
tant és d’agrair.

Dit això, algunes qüestions s’han de definir a mesura que es vagi desenvolupant tot el procés 
d’agermanament, com per exemple, el grau d’acompliment. Coneixem els casos d’altres 
poblacions properes, per exemple el cas de Mataró, que està agermanat amb cinc o sis 
poblacions diferents, i els graus d’acompliment sempre depenen de les expectatives, i que 
s’han de desenvolupar en diferents nivells i diferents temàtiques; ara no vull entrar en aquesta 
qüestió, però depèn de les voluntats.

Dit això, també agrair, tot i que avui no ha pogut ser-hi present, a l’ex-alcalde, Sr. Ferran 
Armengol, i a l’anterior govern, que iniciessin aquest camí que avui en ha portat a 
l’agermanament.

En aquest moment la Sra. Gemma Gimeno procedeix a traduir al francès l’anterior 
intervenció.

Sr. Eudald Calvo  Per últim, pel que fa a com es valorarà el grau d’acompliment dels 
objectius i expectatives que tenim posades en aquest agermanament, que és una qüestió que 
a tots ens preocupa, quan es creï aquest consell, seran ells mateixos qui hauran de 
determinar el grau d’acompliment. 

I per a qualsevol dubte que els grups que no estan al govern puguin tenir sobre aquest 
desenvolupament de l’acord, dir-los que tenen a la seva disposició a tots els regidors del 
govern. 

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

Sr. Eudald Calvo  Esteu tots i totes convidades a l’acte de signatura que es farà en breus 
moments al Saló de Pedra.

2. PRECS I PREGUNTES.- No se’n formula cap.

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són les 
13.20 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico
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