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Ajuntament d’Argentona

PLE NÚM. 15

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 5 d’octubre de 2015, es reuneix al Saló de Sessions 
de l’edifici noble de les Cases Consistorial 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 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 i Maria Montserrat Cervantes Codina

Secretària.- Amparo Martín Muyo

Absències justificades.- Juan Francisco Fragoso Escribano

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) Acta anterior (núm. 13 de data 7 de setembre de 2015)

L’esborrany de l’acta núm. 13 de data 7 de setembre de 2015 s’aprova per unanimitat.

1.2) 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:

1.2.1) Decret de data 27 d’agost de 2015

Vist que en data 29 de maig de 2015, l’educadora del Centre Obert i la tècnica de Promoció 
Econòmica van efectuar una selecció per contractar a un integrador social del Centre Obert 
proposant la contractació a favor de la senyora C.P.R. Vist que l’esmentada contractació no 
es va iniciar en el termini previst, i vist que l’actualment és necessari contractar aquesta figura 
amb les mateixes característiques que es van requerir en la convocatòria abans esmentada i 
vist que encara està en vigor la llista de persones que van superar els requisits i l’entrevista 
de la selecció efectuada i vist que no hi ha llista d’espera 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 temps parcial (25 hores 
setmanals) a la senyora C.P.R., amb DNI núm. 38 840 741 C, com a integradora social
del Centre Obert, per a dissenyar i executar un programa d’activitats periòdiques i promoure 
la difusió de les activitats que es desenvolupin en el Centre Obert, des del dia 1 de setembre 
de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 ambdós inclosos 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.

1.2.2) Decret de data 28 d’agost de 2015

De conformitat amb allò previst en l’article 47.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, en relació al decret d’aquesta Alcaldia de data 15 de juny de 2015, en haver 
d’absentar-me d’aquesta Vila, tinc el deure de resoldre:

Primer.- Des de les 00:00 hores del dia 29 d’agost de 2015 a les 24:00 hores del dia 30 
d’agost de 2015, el 1r tinent d’alcalde, Sr. Salvador Casas Burgués, substituirà en la totalitat de 
les seves funcions a l’alcalde-president de l'Ajuntament, per absència d’aquest.

Segon.- Aquesta resolució es notificarà als interessats als efectes oportuns, es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i del seu contingut se’n donarà compte al Ple 
Corporatiu en la primera sessió ordinària que celebri.

1.2.3) Decret de data 7 de setembre de 2015

Vistes les propostes de modificació de crèdits presentades pels regidors de les diferents 
àrees municipals; vist l’informe emès per la interventora i,  de conformitat amb allò previst als 
articles 179, 180 i 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i als articles 9, 10, 11 i 13 de les Bases d’execució del 
vigent pressupost municipal, per tot això, he resolt el següent:

Primer.- Aprovar la modificació de pressupost número 10/2015 per un import total de 
23.259,88€, sota la modalitat de generació de crèdits i transferències de crèdit, segons el 
següent desglossament: 

PRESSUPOST DE DESPESES  
GENERACIÓ DE CRÈDITS   
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals  
 Festa Major d'estiu  
 311-338-22609 Activitats culturals i esportives - Festa Major estiu 1.450,00
 Total generació de crèdits 1.450,00
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Positives  
Partida Concepte Import
Àrea d'alcaldia   
UTG de Planificació i comunicació corporativa  
120-924-13100 Retribucions tècnic transparència 6.471,53
120-924-16000 Seguretat social 2.010,35
130-130-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 4.000,00
130-130-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 5.328,00
Àrea de Serveis Personals  
UTG Serveis Personals  
  
Festa Major d'estiu  
311-338-22609 Activitats culturals i esportives - Festa Major estiu 4.000,00
 Total transferències de crèdits positives 21.809,88
TOTAL MODIFICACIÓ 23.259,88

Segon.- El finançament de la modificació,  per un import total de 23.259,88€,  anirà a càrrec 
de les següents partides:
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PRESSUPOST D'INGRESSOS  
FINANÇAMENT:  
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals  
 Convenis Festa Major d'estiu  
 311-47001 Aportacions empreses privades 1.450,00
Total finançament generació de crèdits 1.450,00
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - 
Negatives   
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis personals  
Biblioteca   
   
308-3321-13000 Retribucions tècnica biblioteca 8.481,88
131-133-21003 Manteniment senyals 4.000,00

130-130-21300
Maquinària instal·lacions tècniques i 
utillatge 5.328,00

Serveis personals  
La Sala  
306-333-22102 Gas 3.000,00
Escola Les Fonts  
324-323-22102 Gas 1.000,00
 Total transferències de crèdits negatives 21.809,88
TOTAL FINANÇAMENT 23.259,88

Tercer- Que una vegada efectuada la modificació de crèdit corresponent, el resum per 
capítols és el següent:

INGRESSOS CORRENTS DESPESES CORRENTS 
CAPÍTOL 1 7.138.160,00 CAPÍTOL 1 4.826.992,35
CAPÍTOL 2 70.000,00 CAPÍTOL 2 6.452.701,37
CAPÍTOL 3 1.962.415,00 CAPÍTOL 3 105.500,00
CAPÍTOL 4 3.717.358,92 CAPÍTOL 4 609.498,03
CAPÍTOL 5 12.550,00 CAPÍTOL 5 16.816,83

Total ingressos 
corrents 12.900.483,92

Total despeses 
corrents 12.011.508,58

INGRESSOS DE CAPITAL DESPESES DE CAPITAL
CAPÍTOL 6 0,00 CAPÍTOL 6 4.101.211,11
CAPÍTOL 7 1.315.632,01 CAPÍTOL 7 0,00

Total ingressos 
de capital 1.315.632,01

Total despeses de 
capital 4.101.211,11

Total ingressos 
no financers 14.216.115,93

Total despeses no 
financeres 16.112.719,69

INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL 8 1.968.288,28 CAPÍTOL 8 20.000,00
CAPÍTOL 9 886.182,53 CAPÍTOL 9 937.867,05

Total ingressos 
financers 2.854.470,81

Total despeses 
financeres 957.867,05

TOTAL 17.070.586,74  17.070.586,74

Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple Corporatiu en la propera sessió que se 
celebri.”

Van quedar-ne assabentats
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1.3) Donar compte d'informe de tresoreria i intervenció

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 – 2T 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 mitjà 
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 mitjà de 
pagament a proveïdors, el detall del període mitjà 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 Mitjà de 
pagament segons el que estableix el RD 635/2014 incloent:
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.

4



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 mitjà 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

Segon trimestre 2015

Pagaments realitzats en el període

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Interessos de Demora
Pagats en el Període

Entitat Tipus de 
comptabilitat

Periodo 
Medio

Pago (PMP) 
(días) Núm. 

Pagaments Import Total Núm. 
Pagaments Import Total Núm. de 

Pagaments
Import total 
Interessos

Ajuntament d'Argentona Limitativa 30,71 763 2.096.468,47 80 196.620,80 0  

Aigues d'Argentona, S.A. Empresarial 34,54 394 780.944,86 3 105.927,05 0 0

P. M. Museu del Càntir Limitativa 30,59 62 41.360,64 3 1.296,60 0 0

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del 
Període

Dins període legal pagament Fora període legal pagamentEntitat Tipus de 
comptabilitat

Periodo 
Medio
Pago 

Pendiente 
(PMPP) 
(dias)

Núm. de 
Operacions Import Total Núm. de 

Operacions Import Total

Ajuntament d'Argentona Limitativa 28,08 542 574.017,33 68 48.734,40

Aigues d'Argentona, S.A. Empresarial 26,94 142 308.251,62 7 12.653,92

P. M. Museu del Càntir Limitativa 38,52 26 6.582,68 23 2.117,04

Període Mig Pagaments RD 635/2014

Segon trimestre 2015

Descripción de la Entidad
Ràtio Operacions 

Pendents de 
Pagament

Import d'Operacions 
Pendents de Pagament

Ràtio 
d'Operacions 

Pagades

Import 
d'Operacions 

Pagades

Període Mitjà de 
pagament de 

l'Entitat

Període Mitjà 
de pagament 

del Grup

Ajuntament d'Argentona -2,21 617.669,54 -0,47 2.248.475,84 -0,84 -0,79

Museu del Càntir 8,38 8.678,11 0,58 42.657,24 1,90 -0,79

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 
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aquests es compleixen excepte en el cas del Museu del Càntir que s’incrementa fins els 
38,52 dies.

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

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 17 de setembre de 2015

Generalitat de Catalunya, la proposta provisional de concessió dels ajuts per a: execució 
d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural, entre elles, 
l’atorgada a l’Ajuntament d’Argentona per l’actuació següent:

Núm. expedient: 2015/105827
Títol de l’activitat: Rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch, situat a la Plaça de Vendre 
d’Argentona, (redacció i obra).
Estat de la resolució: Concessió provisional
Import: 110.666,00 €
- Any 2015: 70.826,24 euros
- Any 2016: 39.839,76 euros

Vist l’establert a la Resolució CLT/1113/2015, de 4 de maig, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de 30 d’abril de 2015 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a l’execució de les obres de restauració i conservació d’immobles de notable 
valor cultural durant els anys 2015 i 2016.

Vist l’establert a la Resolució CLT/2777/2014, de 28 de novembre, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 
qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts 
en règim de concurrència.

Vist l’establert a la Resolució CLT/613/2015, de 27 de març, per la qual es dóna a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les 
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni 
cultural.

Vist que el termini per acceptar la subvenció finalitza el dia 22 de setembre de 2015, i donada 
la urgència existent en sol·licitar la mateixa.

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.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat, 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 

Núm. expedient: 2015/105827
Títol de l’activitat: Rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch, situat a la Plaça de Vendre 
d’Argentona, (redacció i obra).
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Import: 110.666,00 €
- Any 2015: 70.826,24 euros
- Any 2016: 39.839,76 euros

Remetre l’acceptació a través de la plataforma Eacat.

Segon.- Donar compte al Ple Corporatiu en la primera sessió que celebri per la seva 
ratificació.”

Sr. Pep Masó  En quin punt està l’adjudicació de l’obra i quan està previst començar aquesta 
rehabilitació?

Sr. Àngel Puig  Els plecs estan ja acabats i s’està preparant la seva publicació per a 
contractar l’empresa constructora.

Han hagut alguns canvis en els plecs que han fet endarrerir l’adjudicació. Preveiem que les 
obres estaran adjudicades a final de mes, i que a partir de novembre podríem començar la 
primera fase de les obres.

Amb aquesta subvenció que abans parlava l’alcalde el que fem és cobrir la part de direcció 
tècnica. Amb aquesta subvenció i els ajuts que ja teníem de La Caixa i Diputació cobrim 
econòmicament la totalitat de la primera fase.

Sr. Pep Masó  D’aquí a final de mes preveuen que estaran ja adjudicades les obres a 
l’empresa constructora?

Sr. Àngel Puig  Ja s’haurà fet tot el procediment de presentació d’ofertes i estarà ja per 
adjudicar; desprès hauran els períodes obligatoris a nivell legal, i al novembre-desembre 
preveiem començar les obres.

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

1.5) Imposició sancions en matèria de gossos potencialment perillosos

La Sra. Aina Gómez dóna compte de la següent moció:

“Incoat expedient sancionador al senyor C.F.A. per varies infraccions comeses, entre elles per 
no disposar de llicència per a la tinença del gos potencialment perillós i per no tenir contractada 
una assegurança de responsabilitat civil,  s’ha seguit el tràmit reglamentari, notificant-ne la 
proposta de resolució  a l’interessat en data 24 d’agost de 2015.

Durant el termini atorgat de deu dies, no s’han presentat al·legacions.

En conseqüència han quedat acreditats a l’expedient els següents 

FETS

El gos de raça  Pitbull núm.  de xip 981098104475737 no es troba inscrit en el cens 
municipal, i  no consta que el propietari del gos disposi de llicència per a la tinença de gos 
perillós,  ni pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil  i tampoc  cartilla veterinària de 
vacunacions

FONAMENTS DE DRET

I.-Dels anteriors fets és presumptament responsable el Sr. C.F.A.  propietari del gos.

II.- Aquets fets poden ser constitutius de les següents infraccions previstes a l’Ordenança de 
Tinença d’animals en relació a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
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considerats potencialment perillosos, a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos i el Decret legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.;

a) Una infracció greu prevista a l’article 7.3 b), de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, per no tenir 
contractada una assegurança de responsabilitat civil.

b) Una infracció lleu  prevista a l’article 44.2 a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animal per no 
tenir el gos inscrit en el Registre general d’animals de companyia.

Així mateix els anteriors fets poden ser constitutius de les següents infraccions:

a) Una infracció molt greu prevista a l’article 13.1.b), de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos, 
per tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència

III.- Les infraccions greus de les disposicions contingudes a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerada potencialment perillosos són sancionades amb una 
multa de 150,25 euros a 1.502,53 euros.

Les infraccions  molt greus de les disposicions contingudes a la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, seran 
sancionades amb multa de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros.

De conformitat amb el que estableix l’article 46 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels animals, les infraccions lleus són 
sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros.

Per a la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les 
multes  i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció i 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.

En el present cas, no concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat.

IV.- La competència per la imposició de les sancions serà:

Per la comissió d’infraccions greus del que es preveu a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la competència és del Ple 
Corporatiu.

Per la comissió d’ infraccions lleus del que es preveu al  Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, la competència és 
del Sr. alcalde.

Per la comissió d’infraccions molt greus de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
Règim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos, la competència és del Ple 
Corporatiu.

Donat que per Decret de l’alcaldia de data   14 de setembre de 2015, es va imposar la sanció 
corresponent per la comissió de la infracció lleu abans esmentada, es proposa al Ple 
Corporatiu l’adopció dels següents acords:

Primer.- Imposar al senyor C.F.A.  les sancions següents: 
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Una sanció de 2.404,06 euros, com autor responsable d’una infracció molt greu del que es 
preveu a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerada potencialment perillosos, per no disposar de llicència per a la tinença del gos 
potencialment perillós, raça  Pitbull  amb núm. de xip.  981098104475737

Una sanció de 150,25  euros com autor responsable d’una infracció greu del que es preveu a 
l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, per no tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil del 
mateix gos.

Segon.- Les sancions es faran efectives a la tresoreria municipal, c/ Ramon Par, número 1, o 
mitjançant transferència bancària en algun dels comptes que s’indiquen en la liquidació 
adjunta, indicant número d’expedient  sancionador, en els següents terminis:

En període voluntari

Si la notificació es rep entre els dies 1 al 15 de cada mes ambdós inclusivament SENSE 
RECÀRREC des de la data de la notificació fins el dia 20 del mes posterior i si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

Rebuda la notificació entre els dies 16 i el darrer de cada mes ambdós inclusivament, SENSE 
RECÀRREC des de la data de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior i si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

En període executiu

Transcorreguts els terminis abans indicats, us serà exigit l’ingrés per via executiva amb els 
recàrrecs previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària.

L’ingrés per via de constrenyiment s’haurà d’efectuar a les oficines de Recaptació Executiva.

Tercer.-  Notificar els precedents acords  a l’interessat i al Serveis d’Intervenció i Tresoreria-
Comptabilitat als efectes procedents.”

Sr. Pep Masó  Entenem que és una persona a la que se li ha reiterat en diverses ocasions 
que havia de fer tot aquest procediment i no l’ha fet, és així?

Sra. Aina Gómez  Exacte, se li va fer un requeriment, no ho va fer i en aquest cas se li ha 
obert un expedient sancionador.   

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

1.6) Aprovació fitxer de dades personals “Sol·licituds d’accés a la informació pública”

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

“Per tal de donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, en relació a l’exercici del dret d’accés a la informació 
pública de les persones, s’ha de crear un fitxer amb la finalitat de registrar les entrades de 
documents en la Corporació Municipal i gestionar l’exercici sol·licitat i donar-los el tractament 
d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Vist que l’article 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció 
de dades de caràcter personal, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les 
administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general o acord, publicats 
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al BOE o al Diari Oficial que correspongui.

Vist l’establert a l’article 54 de l’esmentat Reglament estableix el contingut de l’acord de 
creació del fitxer.

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

Primer.- Aprovar la creació del fitxer que conté dades de caràcter personal, que es denomina 
a continuació i descrit en l’Annex I que s’adjunta als presents acords:

- Sol·licituds d’accés a la informació pública

Segon.- D’acord amb l’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel fitxer 
descrit a l’Annex 1, es regula el seu tractament automatitzat i se n’estableix la denominació, la 
finalitat i usos previstos, les persones o col·lectius sobre els quals es pretengui obtenir dades 
de caràcter personal o que resultin obligats a subministrar-les, els procediments de recollida 
de dades, l’estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal 
que s’hi contenen, l’òrgan administratiu responsable, els serveis o unitats administratives en 
les quals es poden exercir, si s’escau, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i 
d’oposició, així com les mesures de seguretat amb indicació del nivell exigible.

Tercer.- El regidor d’Innovació Tecnològica adoptarà, les mesures tècniques, de gestió i 
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les 
dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets dels 
ciutadans reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i al Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre.

Quart.- Publicar els presents acords al BOP als efectes oportuns.”

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

1.7) Interposició de recurs d’alçada contra la resolució del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Servei territorial de transport de 
Barcelona, de modificació del servei públic regular de transport de viatgers per 
carretera Mataró-Granollers amb filloles (V-1093). Línia Bus Exprés “e13” Mataró-
Granollers-Sabadell i línia Mataró – Argentona –La Roca del Vallès – Granollers 

La Sra. Aina Gómez dóna compte de la següent moció:

1. En data 29 de juny de 2015 el Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera 
de la Subdirecció General de Coordinació i Gestió de la Generalitat de Catalunya convoca 
una reunió informativa per exposar els motius de la modificació que es pretén fer a la línia 
regular de transport públic Mataró-Granollers.
 

2. En data 30 de juny de 2015, l’empresa Sagalés sol•licita formalment al Servei Territorial de 
Transport de Barcelona la modificació de les condicions d’explotació del servei públic 
regular de viatgers per carretera Mataró-Granollers, acompanyant document justificatiu. En 
data registre d’entrada 2 de juliol de 2015, el Servei Territorial de Transport de Barcelona 
sol•licita a l’Ajuntament que en el termini de 10 dies hàbils faci les observacions que cregui 
convenients de la proposta de modificació entregada.

3. En data 14 de juliol de 2015 l’Ajuntament d’Argentona presenta escrit d’al·legacions 
oposant-se a l’anul·lació de la línia per afectar greument al municipi d’Argentona (i també 
al de La Roca).

4. En data 20 de juliol de 2015 , a sol·licitud de l’ajuntament d’Argentona, es va celebrar una 
reunió amb els Serveis Territorials de Transport del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, en el que es va consensuar que la modificació no es 

10



portaria a terme sense la prèvia realització d’un estudi de les necessitats reals de transport 
públic.

5. Tot i el consens al que es va arribar i les al·legacions presentades, per resolució de data 8 
de setembre de 2015, el Director general de Transport i Mobilitat resol, pel que fa la línia 
550-  Mataró – Argentona – La Roca – Granollers  suprimir- la ,la qual  disposava de 17 
expedicions d’anada i tornada, i mantenir per aquest itinerari les expedicions següents:

a. Tram Mataró – Argentona – La Roca del Vallès – Granollers
1. 1 expedició d’anada i tornada de  dilluns a divendres feiners excepte l’agost
2. 1 expedició d’anada i tornada, dilluns, dimarts, dimecres i divendres feiners 

excepte l’agost.
b. Tram Mataró – Argentona – La Roca del Vallès – Granollers pel coll de Parpers

1. 1 expedició d’anada i tornada els dijous feiners excepte l’agost
c. Tram Mataró  - Argentona – La Roca del Vallès – Granollers (semidirecte)

1. 1 expedició de dilluns a divendres feiners excepte l’agost

6. Aquesta resolució es considera totalment injustificada, falta de motivació i perjudica 
greument a la mobilitat dels vilatans d’Argentona i de les persones que poden venir a 
Argentona a treballar o per algun altre motiu pel que es considera necessari interposar 
recurs d’alçada en base al següent:

Primer.- La resolució impugnada perjudica greument a la mobilitat real d’Argentona ja que 
l‘anul·lació de la línia 550 suposa passar de 17 expedicions d’anada i tornada, a 3 
expedicions d’anada i de tornada, 1 d’elles semidirecta que no para a La Roca.
Els usuaris del servei, vilatans i vilatanes d’Argentona, treballadors i persones d’altres 
municipis, veuen d’aquesta manera limitada dràsticament la seva possibilitat d’anar de 
Granollers- La Roca- Argentona o d’Argentona-La Roca- Granollers.
Si una persona vol desplaçar-se a Granollers haurà d’anar a Mataró i allà agafar el bus 
exprés a Granollers, i a la inversa igual.
Aquesta necessitat d’efectuar transbord implica, a més d’una greu pèrdua de temps, un 
doble pagament ja que el sistema tarifari de bitllet senzill no permet aquest transbord 
gratuït.
El problema encara és més dramàtic per aquelles persones que volen anar a La Roca, que 
únicament disposen de dos expedicions d’anada i una de tornada.

Segon.- La modificació s’ha fet sense cap estudi sobre la incidència en el territori i sense 
cap anàlisi de les expedicions mínimes que cal mantenir per donar un servei públic que ha 
d’atendre les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i no merament la rendibilitat 
econòmica de la línia.
La Generalitat de Catalunya ha primat únicament els interessos econòmics de l’empresa 
concessionària Cingles Bus SA sense tenir en compte el servei públic ni les necessitats del 
territori ni la seva mobilitat.
Del requeriment inicial efectuat per la Generalitat de Catalunya de reforç del servei per tal 
de millorar la comunicació del corredor Mataró-Granollers-Sabadell hem passat a una 
oferta que incomunica Argentona de Granollers, i que és arbitrària, inacceptable i injusta.

Tercer.- A més, de la modificació del servei, que va entrar en vigor el dia 14 de setembre 
de 2015, coincidint amb l’inici del curs escolar, no es va donar cap mena de difusió, el que 
va contribuir a l’existència d’una situació de confusió total i molèsties dels usuaris del 
servei.

Encara ara els panells informatius són confusos i no s’adapten als horaris establerts.

En conclusió la resolució impugnada s’ha de deixar sense efectes de manera immediata i 
elaborar un estudi acurat, per una entitat imparcial, sobre les necessitats de transport 
públic existents entre Argentona–La Roca–Granollers, valorant les expedicions mínimes 
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que són necessàries i els horaris imprescindibles per tal d’atendre la demanda existent i 
que no té altra alternativa de transport públic.

Per tot això, es sotmet a consideració del Ple Corporatiu l’adopció dels acords següents:

I.- Interposar recurs d’alçada contra la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, Servei territorial de transport de Barcelona, de modificació 
del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Mataró-Granollers amb 
filloles (V-1093). Línia Bus Exprés “e13” Mataró-Granollers-Sabadell i línia Mataró–
Argentona–La Roca del Vallès–Granollers, d’acord amb la motivació continguda en els 
antecedents dels presents acords, demanant que s’anul·li la resolució impugnada, pel que 
fa a la línia 550,  i que s’elabori un estudi acurat, redactat per una entitat imparcial, sobre 
les necessitats de transport públic Argentona-La Roca–Granollers, valorant les expedicions 
i horaris mínims imprescindibles per tal de mantenir la mobilitat i atendre la demanda 
existent que no té altra alternativa de transport públic.

II.- Demanar així mateix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Servei territorial de transport de Barcelona, que mentre no es resolgui el recurs 
es suspengui l’execució de la resolució impugnada, pel que fa a la supressió de la línia 
550, donat el greu perjudici que s’està causant a l’interès públic i als ciutadans, als que 
se’ls ha privat del transport públic imprescindible per a mantenir la seva mobilitat.

III.- Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització i signatura de l’esmentat recurs.”

Sra. Aina Gómez  El que demanem és que es faci una revisió, volem recuperar el servei i 
que aquest sigui eficient.

És una vergonya que haguem de trigar 45 minuts per anar a Granollers, que ens treguin 
aquest servei que és un dret de tots els ciutadans per desplaçar-nos arreu del nostre territori i 
que ens facin pagar dues vegades per anar a Granollers, una per anar a Mataró i una altre 
per agafar el bus exprés cap a Granollers.

Sr. Eudald Calvo  Com a complement de la informació que la regidora ha exposat, dir que jo 
mateix vaig mantenir una reunió amb l’alcalde de la Roca del Vallès i el regidor de Mobilitat 
als que vam transmetre la nostra preocupació de com s’havia fet tot.

En primer lloc les maneres com Mobilitat ens havíem retirat el bus, i vam coincidir en que no 
van estar gens adequades, i en segon lloc que ens hem quedat pràcticament sense el servei. 
Tant per la banda d’Argentona com per la banda de La Roca mostràvem la nostra 
preocupació.

Informar-vos que demà tindrem una reunió a tres bandes, els ajuntaments d’Argentona i La 
Roca i el Departament de Mobilitat de la Generalitat. Esperem demà poder-los convèncer, 
amb els arguments que ja hem exposat, i intentar recuperar tota la línia que va a La Roca i 
Granollers.

Una vegada conclogui la reunió comunicarem els resultats a la resta de grups, igual que a la 
resta de la ciutadania.

Sr. Xavier Collet  És una mala noticia per als argentonins en dos aspectes prou importants i 
greus:

El primer, ho deia el Sr. Eudald Calvo, el tracte rebut pel Departament de Territori i la Direcció 
General de Mobilitat, que no correspon per la representació de tots els argentonins que té el 
nostre govern i l’Ajuntament. 

No potser que d’una reunió a una altra es suprimeixi aquest servei sense avisar, ni fer tot el 
protocol necessari, ni les mesures informatives i estudis que serien necessaris. Ens dol que el 
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nostre Ajuntament sigui maltractat i poc respectat per instàncies superiors; ens dol i en algun 
aspecte ens sorprèn pel què ens va dir el Sr. Follia. 

Al Sr. Follia el coneixem perfectament els que vam estar al govern fa dos legislatures, perquè 
vam tenir tracte amb ell, molt correcte i molt respectuós, encara que vam tenir un conflicte 
important entre Argentona i la Direcció Gral. de Carreteres, en el que vam posar tots els 
esforços per resoldre’l i en el que vam exigir al Sr. Follia que vingués a Argentona i que 
expliqués davant de la ciutadania i les entitats quina era la proposta. La veritat és que va 
venir i no va ser gaire ben rebut, perquè el projecte que tenien era desastrós per a Argentona, 
els ciutadans, les entitats i nosaltres vam poder parlar amb ell i el vam pressionar i vam 
aconseguit que no s’executés aquell projecte.

Ens sorprèn que hagi hagut aquest tracte, no és cap retret cap a vostès, pensem que potser a 
la Generalitat no s’han adonat que vostès estan aquí per a capgirar-ho tot, i encara van amb 
un tarannà, que hauríem de frenar amb energia i contundència, perquè vostès representen a 
tots els argentonins.

Potser no s’han adonat del canvi perquè segueixen algunes dinàmiques del govern anterior. 
Recordem que en la legislatura anterior ja van haver retallades de serveis, es va retallar una 
aula de P3, els serveis d’urgència del CAP d’Argentona, etc., i nosaltres vam denunciar que el 
paper de l’Ajuntament en aquell moment no era suficientment contundent; pel govern anterior 
pot semblar que vostès tampoc ho són gaire.

En aquell moment nosaltres vam criticar aquesta actitud passiva de l’Ajuntament, i no vam 
criticar el resultat perquè ja sabem que són moments difícils per a tots, per a la Generalitat 
encara més, i a vegades es veuen obligats a fer aquestes actuacions, però vostès estan aquí 
per a defensar els interessos d’Argentona, això no té excusa.

Nosaltres no ens queixàvem del resultat perquè, davant d’unes negociacions com les que es 
van donar en la legislatura passada, quan es va retallar un aula i es van treure els serveis 
d’urgència, els resultats són difícils de guanyar, del que sí ens queixàvem era del paper que 
havia tingut l’Ajuntament. 

Ara ens agradaria veure que vostès, que estan aquí per a capgirar-ho tot, tinguessin un paper 
diferent, més enèrgic, més dur, més clar i més transparent de cara a la ciutadania.

En aquest recurs vostès denuncien que la Direcció Gral. no ha fet res, no ha anunciat, no ha 
informat, no ha explicat, etc., però ara ja han passat setmanes i vostès tampoc ho han fet. 
Davant dels ciutadans vostès haurien d’encapçalar la informació, la transparència i desprès la 
denúncia, i mobilitzar-los; ja sé que no hi ha gaire gent interessada en aquest servei en 
concret, però en el transport públic general sí que hi ha molta gent interessada i vostès 
haurien de capitanejar aquesta batalla.

No parlarem dels resultats, no exigirem resultats, l’únic que exigim és feina.

El segon punt d’aquesta mala notícia és la retirada d’aquest servei. Potser a la Generalitat els 
diuen que el servei d’Argentona-La Roca-Granollers és una línia poc utilitzada, és possible, 
però el que caldria és explotar-la més i millorar la seva utilitat.

Els demanem que siguin contundents, que siguin clars, que davant la ciutadania donin la cara 
i facin el que no ha fet Direcció Gral. de Mobilitat i informin. Ens tindran al seu costat per 
defensar-ho amb tota l’energia que faci falta, però facin-ho perquè són vostès els 
responsables que el paper d’Argentona no quedi ningunejat com en altres ocasions.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, però vostès saben que aquest recurs d’alçada el 
resolc aquells que han decidit prendre aquesta mesura, té poques possibilitats d’èxit. Els insto 
que iniciïn algun altre camí per a recuperar aquesta línia.
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Sr. alcalde  En primer lloc agrair el suport, si nosaltres anem en representació de tot el Ple i 
d’Argentona, és una mesura de força per poder plantar-nos demà matí en el despatx d’aquest 
senyor i poder-li expressar que políticament tothom està d’acord.

Nosaltres el que farem com a govern és capitanejar la recuperació del servei, dic recuperar 
perquè a dia d’avui l’hem perdut. Nosaltres ens vam trobar amb una carta en la qual se’ns 
deia que aquest servei deixava de funcionar d’un dia per l’altre, la vam rebre un divendres i 
ens dèiem que dilluns ens quedàvem sense servei.

Més enllà de la simpatia que em pugui transmetre aquest senyor, que va ser molt cordial i 
com a persona no tinc res a dir, però el que és cert és que s’ha carregat un servei molt 
important per nosaltres, el servei de transport públic, que precisament a Argentona no ens 
sobra. 

Argentona és molt depenen de transport privat. Estem ben connectats amb Mataró, encara 
que podríem discutir aquesta afirmació perquè amb totes les voltes que fa el servei el fan poc 
eficient. La resta és molt difícil; el cas de Granollers clama al cel i molts altres que hem parlat 
en diverses ocasions: el bus de la Universitat Autònoma, la connexió amb Barcelona o amb 
zones properes, com a Òrrius o Dosrius, on el servei podria ser millor.

Nosaltres creiem que el servei s’ha de millorar, això vam transmetre al senyor Follia, i si el 
servei era poc utilitzat era perquè no estava sent ben publicitat i perquè era un servei poc 
eficient, ja que el temps per anar d’Argentona a Granollers no és l’adequat, per la multitud de 
voltes que donava aquest autobús. Els vam convidar a replantejar tot el servei, no per 
eliminar el servei, sinó replantejar-ho i fer-ho més eficient. Si hagués un servei que anés a 
Granollers i que fos més eficient, molta gent es plantejaria agafar-lo i deixar el cotxe, sabem 
per experiència que en multitud de llocs és així, quan un servei és eficient s’utilitza més.

En relació al recurs, és evident el recorregut que té, a nosaltres ens agradaria pensar que 
servirà i ens donaran la raó, però és complicat perquè ells són jutge i part. La mesura que 
nosaltres creiem que és la correcta és la pressió de tipus polític. 

Coincideixo amb vostè en una qüestió, que en la legislatura passada es va fiar molt tot als 
recursos, a la bona fe de la gent que teníem a l’altra banda del telèfon, i potser haurien 
d’haver jugat la carta de la pressió política, de la pressió al carrer i de la pressió de la 
ciutadania.

Una de les mesures que nosaltres hem estat potenciant aquest dies, i aprofito avui que estem 
al Ple, és animar a la ciutadania a que entri instàncies que nosaltres adjuntarem a aquest 
recurs. Si aquesta gent que està a la Generalitat, malgrat les seves estadístiques, poques i no 
gaire ben fetes, veuen que hi ha molta ciutadania perjudicada, que hi ha molta pressió, això 
servirà de força per a empènyer cap a una bona solució del servei de bus a Granollers.

Nosaltres també posem molta esperança en que serveixi anar acompanyats de la Roca del 
Vallés.

Recapitulant una mica, demà anirem més enèrgics que mai, explicarem d’una manera 
contundent que Argentona es mereix aquest servei, que la seva retirada ha estat un error i 
que tenim a la ciutadania de la nostra part al igual que la representació política.

Agraeixo els seus suports i esperem que demà tot surti bé.                      

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

1.8) Modificació de la plantilla de personal.-

La Sra. Susana López dóna compte de la següent moció:
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“Amb posterioritat a l’aprovació de la plantilla de personal s’han observat una sèrie de 
disfuncions que fan necessari modificar la plantilla del personal laboral de la Corporació. 

En el present supòsit es considera que la plaça d’Arquitecte/a, en tant que desenvolupa unes 
funcions que impliquen participació directe o indirecte en l’exercici de potestats públiques i 
salvaguarda del interès general ha d’estar inclosa en la plantilla de funcionaris i no de 
personal laboral.

La modificació no implica cap increment de plantilla ni de despesa de personal.

Paral·lelament es proposa modificar la fitxa descriptiva del mateix lloc de treball per tal de fer-
ho més polivalent.

Per tot això es proposa al Ple Corporatiu, de conformitat amb el que preveu a l’art. 92 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local i a l’art. 27 del Decret 214/90 de 6  
d’octubre, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar inicialment i, en cas que el termini d’informació pública no es presentin 
reclamacions o suggeriments, definitivament la plantilla de personal de l’Ajuntament de la 
següent manera:

La plaça d’Arquitecte/a passa de ser personal laboral a personal funcionari, i en 
conseqüència passa d’estar inclosa en la plantilla de personal laboral a estar inclosa en la 
plantilla de personal funcionari d’acord amb els annexos adjunts.
Codi de la plaça núm. 30.1

Els efectes de la modificació es demoraran en tot cas fins a la jubilació de l’actual titular a la
plaça (personal laboral).

Segon.- Sotmetre la modificació de plantilla a informació pública durant el termini de 15 dies 
mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis municipal, al afecte que les persones 
interessades puguin formular reclamacions o suggeriments.

Tercer.- Aquesta modificació una vegada s’entengui definitivament aprovada es trametrà 
còpia a la Subdelegació del Govern i al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya.”

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

1.9) Modificació del text refós de l’annex B, que inclou les fitxes descriptives de cada 
lloc de treball de la Corporació aprovat per acord plenari de data 24 de novembre de 
2010

La Sra. Susana López dóna compte de la següent moció:

“Amb posterioritat a l’aprovació de la relació de llocs de treball i l’annex B, que inclou les fitxes 
descriptives de cada lloc de treball i per tal d’actualitzar i obtenir la millor estructura possible 
de l’organigrama municipal, s’ha plantejat la necessitat d’efectuar la següent modificació:

A) A l’Àrea de Serveis Personals:
- Es modifiquen les funcions i l’import del complement específic de consells del lloc de 

treball de Tècnic/a de formació.

B) A l’Àrea de Serveis Territorials:
- Es modifiquen les funcions del lloc de treball d’Arquitecte/a.

Per tot això, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Argentona en el següent 
aspecte:

A) A l’Àrea de Serveis Personals:
- Es modifiquen les funcions i l’import del complement específic de consells del lloc de 

treball de Tècnic/a de formació.

B) A l’Àrea de Serveis Territorials:
- Es modifiquen les funcions del lloc de treball d’Arquitecte/a.

Segon.- Com a conseqüència d’aquesta modificació, la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Argentona quedaran de la manera que s’indica a l’Annex I que s’adjunta.

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

Quart.- Modificar el text refós de l’annex B aprovat per acord plenari de data 24 de novembre 
de 2010 relatiu a l’aprovació de llocs de treball i organigrama Municipal, que inclou les fitxes 
descriptives de cada lloc de treball, modificant les fitxes descriptives de les diferents àrees 
abans descrites així com l’organigrama municipal.

Cinquè.- Procedir a donar-ne d’oportuna publicitat, de conformitat amb la legislació vigent.”

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

1.10) Places que s’han de cobrir per necessitats urgents i inajornables.-

La Sra. Susana López dóna compte de la següent moció:

“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. 

Així mateix 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. 

Tenint en compte l’anterior, s’ha plantejat la necessitat de crear i declarar necessària la 
cobertura temporal/interina del següent lloc de treball: 

A) A l’Àrea de Serveis Territorials es considera cas excepcional per cobrir necessitats 
urgents i inajornables el lloc de treball: d’Arquitecte/a, que permetrà a l’Ajuntament 
poder dur a terme l’estudi, valoració, desenvolupament i control d’obres i projectes 
urbanístics municipals, entre d’altres, en considerar que afecta al funcionament del 
servei públic essencial.

Per tot això, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció del següent acord:

Primer.- El lloc de treball que es detalla a continuació és, amb caràcter excepcional, de 
imprescindible cobertura temporal en casos de possibles baixes i vacants que es puguin 
produir, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables en considerar que afecten al 
funcionament de serveis públics essencials. 
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A) A l’àrea de Serveis Territorials la plaça de :
i. Arquitecte/a

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

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

1.11) Modificació de crèdits núm. 12/2015 del pressupost municipal de l’exercici 2015

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Vistes les propostes de modificació de crèdits presentades pels regidors de les diferents àrees 
municipals en relació al vigent pressupost municipal. 

Vist l’informe d’Intervenció lliurat a l’efecte i,  de conformitat amb allò previst als articles 177 i 
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment i, en el supòsit de que en el tràmit d’informació pública no es 
presentessin reclamacions, definitivament, l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2015 
del pressupost de l’Ajuntament d'Argentona, exercici 2015, per un import total de 29.786,00 €, 
sota les modalitats de crèdits extraordinaris i transferències de crèdit, segons el detall 
següent:

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Positives  
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals  
UTG Educació   
320-320-22609 Activitats culturals i esportives 2.200,00
Cultura
310-334-22609 Activitats culturals i esportives 650,00
 Total transferències de crèdits positives 2.850,00
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals  
UTG Joventut   
350-2313-62500 Mobiliari 3.000,00
350-2313-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 2.000,00
Sempre   

362-241-25000
Treballs realitzats per altres administracions públiques - 
Despeses derivades gestió del CCM en els PO i els RMI 20.000,00

Comerç Local   
365-430-62900 Altres inversions noves 1.936,00
 Total crèdits extraordinaris 26.936,00
TOTAL MODIFICACIÓ 29.786,00

Segon.- El finançament de la modificació,  per un import total de 29.786,00€ anirà a càrrec de 
les següents partides:

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Negatives  
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Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals  
Escola B. Riudemeia   
321-326-48902 Subv. Nominativa escola B. Riudemeia 2.200,00
UTG Planificació i comunicació corporativa
120-924-22709 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 650,00
 Total transferències de crèdits negatives 2.850,00
BAIXA CRÈDIT no compromès   
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals  
UTG Joventut   
350-2313-22699 Altres despeses diverses 5.000,00
UTG desenvolupament local  
360-433-83100 Concessió de préstecs a llarg termini - Microcrèdits 20.000,00
Comerç Local   
365-430-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.936,00
 Total finançament crèdits extraordinaris 26.936,00
TOTAL FINANÇAMENT 29.786,00

Tercer.- Una vegada efectuada la modificació de crèdit corresponent, el resum per capítols 
del pressupost és el següent:

INGRESSOS CORRENTS DESPESES CORRENTS 
CAPÍTOL 1 7.138.160,00 CAPÍTOL 1 4.863.227,35
CAPÍTOL 2 70.000,00 CAPÍTOL 2 6.432.530,37
CAPÍTOL 3 1.962.415,00 CAPÍTOL 3 105.500,00
CAPÍTOL 4 3.718.458,92 CAPÍTOL 4 607.598,03
CAPÍTOL 5 12.550,00 CAPÍTOL 5 16.816,83
Total ingressos corrents 12.901.583,92 Total despeses corrents 12.025.672,58
INGRESSOS DE CAPITAL DESPESES DE CAPITAL
CAPÍTOL 6 0,00 CAPÍTOL 6 4.110.247,11
CAPÍTOL 7 1.317.732,01 CAPÍTOL 7 0,00
Total ingressos de capital 1.317.732,01 Total despeses de capital 4.110.247,11
Total ingressos no financers 14.219.315,93 Total despeses no financeres 16.135.919,69
INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL 8 1.968.288,28 CAPÍTOL 8 0,00
CAPÍTOL 9 886.182,53 CAPÍTOL 9 937.867,05
Total ingressos financers 2.854.470,81 Total despeses financeres 937.867,05
TOTAL 17.073.786,74  17.073.786,74

Quart.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2015 aprovat en els acords anteriors 
s’haurà de sotmetre al tràmit d’informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler 
d’anuncis municipal, i, en considerar-se aprovat definitivament, es publicarà la modificació 
d’esment resumida per capítols en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 
la Corporació, als efectes de la seva entrada en vigor.” 

Sr. Xavier Collet  M’agradaria que ens fessin un aclariment. 

Per al finançament d’aquesta modificació es retiren 20.000 euros d’una partida de 
desenvolupament local, que és Promoció Econòmica, que anava destinada a la concessió de 
préstecs i microcrèdits; com és una partida que es va incorporar en el pressupost per a 
aquest anys, ens sorprèn perquè no sabem si s’ha fet algun estudi o alguna prospecció i s’ha 
vist que els microcrèdits i el comerç d’Argentona ja estan bé i no es necessita i per això es 
prenen aquests 20.000 euros.
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Sr. Salvador Casas  Teníem la intenció d’obrir aquesta línia de finançament de projectes 
empresarials a Argentona a través de microcrèdits, no hem pogut realitzar la modificació 
normativa necessària per a poder-la fer; tenim certes dificultats perquè es pugui entendre, a 
nivell d’Intervenció, la utilització dels microcrèdits, i ho estem canviant per subvencions, però 
no arribàvem a temps de fer-ho aquest any 2015.

Vista la necessitat de cobrir la demanda de personal amb persones que estan a l’atur, en una 
situació molt precària, i vista la necessitat d’aportar aquests diners a l’avançada per a poder 
fer aquestes contractacions a través del Consell Comarcal, en comptes de deixar aquests 
diners aturats fins a quan tinguem la normativa en funcionament, hem preferit posar-los sobre 
la taula per a poder fer contractacions i treure gent de l’atur de forma immediata. 

Sr. Xavier Collet  Per a concretar. Quina és aquesta normativa que no acaben de posar-se 
d’acord amb Intervenció i que volen modificar?

Sr. Salvador Casas  És una normativa que no existeix com a tal, nosaltres no tenim cap 
normativa de generació de microcrèdits.

La majoria d’ajuntaments que han posat en marxa aquests projectes de microcrèdits 
finalment han utilitzat uns aforismes que no són el concepte microcrèdit com nosaltres 
entenem; en definitiva són subvencions sense retorn. La majoria de municipis li diuen 
microcrèdits però en realitat no ho són.

Si no podem treballar el tema dels microcrèdits, hem de treballar el tema de les subvencions i 
era impossible que arribéssim a abans de final d’any, perquè una subvenció s’ha de 
publicitar, s’han de presentar projectes, etc., a banda de generar la normativa. Amb el 
compromís que en el proper pressupost torni haver-hi aquesta partida pressupostària per a 
poder donar aquestes subvencions, en aquest període pressupostari de 2015 podem destinar 
aquests diners a la contractació directa del personal en una situació molt precària.

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 10 vots a favor (Eudald Calvo Català, Guillem 
Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador Casas Burgués, 
Susan A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga i 
Montserrat Cervantes Codina) i 6 abstencions (Pep Masó Nogueras, F. Xavier Collet i Diví, 
Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé i Eusebi 
Traby Ysalgue)

2. BENESTAR SOCIAL I SANITAT.- 2.1) Aprovació del Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona, per la prestació de suport 
tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència

La Sra. Susana López dóna compte del següent dictamen:

“Vist que amb l’entrada en vigor de l’ordre de Copagament de la llei de la Dependència (ordre 
BSF/130/2014, de 22 d’abril de 2014), i els recents canvis en l’aplicació de la llei, ens trobem 
amb una sobrecàrrega de feina que afecta directament en les llistes d’espera i en la demora 
en l’elaboració dels Plans Individuals d’Atenció (PIA) en el desplegament de la llei 39/2006 de 
14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de 
dependència.

Vist que l’Ajuntament d’Argentona, per tal d’agilitzar les tasques de gestió i la tramitació dels 
expedients de dependència, creiem necessari demanar el suport al CCM mitjançant un 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Argentona i el Consell Comarcal del Maresme 
per la prestació de suport tècnic mitjançant una treballadora social un dia a la setmana.
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Vist l’informe de la Treballadora Social, de la Interventora Corporació i de la Secretària 
municipal, al Ple Corporatiu es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
d’Argentona per a prestar el suport tècnic en l’àmbit de l’atenció a la dependència en els 
Serveis Socials Bàsics(SSB) d’Argentona en funció dels expedients PIA pendents de tramitar.

Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 1.320 € corresponent a 5 hores/set de permanències 
als SSB al 2015 a raó de 22€/hora. Tanmateix també s’han d’afegir 31,92 € que suposa la 
despesa de derivades del present conveni amb càrrec a la partida 340-231-48001 d’ acord 
amb l’ import Interventota municipal.

Tercer.- Facultar a l’Il.ltre Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni i l’adopció de les 
resolucions necessàries per l’execució i formalització dels present acords.

Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme als efectes oportuns.

Sr. Pep Masó  No m’ha quedat clar si això és una feina administrativa o d’atenció 
domiciliaria. 

Sra. Susana López  És una feina tècnica d’atenció a les famílies. És la persona que valora la 
situació de la família, la situació del depenent, i que valora si aquesta persona té dret o no. 
Gestiona tota la documentació, presenta l’ajuda i fa el seguiment del pla de millora de la 
persona, evidentment amb un suport administratiu.

És un treball de fons, els expedients s’han multiplicat exponencialment en els últims mesos i 
necessitem aquest suport. Hem pensat començar amb 5 hores setmanals, però és probable 
que de cara a l’any vinent l’haguem d’ampliar.

Sr. Pep Masó  Les necessitats d’atenció domiciliaria estan ben cobertes en aquests 
moments?

Sra. Susana López  Tenim un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme, de Servei 
d’Atenció Domiciliaria (SAT), del qual he de dir que sorprenentment estem molt contents, fan 
molt bona feina i l’empresa ha estat una bona tria; estem molt contents per la seva bona feina 
que fan aquests treballadors.

Hem multiplicat també els casos d’assistència domiciliària, perquè amb la diagnosi de situació 
de gent gran del poble vam detectar que hi havia aquesta mancança i que s’havien d’afegir 
més hores d’atenció. Amb aquest conveni tenim la possibilitat de fer atenció a les tardes, nits i 
caps de setmana que en situacions greus i puntuals també ho fem.            

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

3. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS.- 3.1) Mocions del grup municipal Tots per 
Argentona.-

3.1.1) Moció pel compliment de l’ordenança municipal de l’ús de la via pública, pel que 
fa a l’ocupació de terrasses per part dels bars de la nostra vila

El Sr. Eusebi Traby dóna lectura de la següent moció:

“Durant els darrers mesos molts ciutadans ens han fet arribar la seva preocupació i les seves 
queixes a causa de la invasió de taules i cadires en la via pública per part d’alguns bars i 
restaurants, dificultant i limitant el lliure pas als vianants que van a peu i a les persones amb 
mobilitat reduïda, dins el nucli urbà de la vila.
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L’Ordenança municipal s’està incomplint en diversos dels seus articles, per una part important 
d’establiments (no de tots).

L’aspecte actual d’alguns carrers i places d’Argentona és lamentable i degradat 
ambientalment amb la presència de tantes taules i cadires amuntegades en l’espai públic que 
durant moltes hores del dia no s’utilitzen i especialment emmagatzemades durant les nits.

S’ha arribat al punt que els bars se’n van de vacances i deixen tot el mobiliari al carrer o a la 
plaça, inclosos cables elèctrics, para-sols, etc. També han arribat al punt de cobrir el seu 
mobiliari i cubells de la brossa amb tendals de lona passant-se dia i nit en aquesta via 
pública.

És evident que al no dir res al respecte, l’augment de mobiliari al carrer cada vegada és més 
notari.

Es per això que proposem al Ple el següent:

1) Que el Govern faci complir l’Ordenança reguladora de l’esmentada activitat, d’acord amb 
el que en ella s’hi estipula, eliminant-se les discriminacions entre els establiments i en 
benefici de la qualitat de vida ciutadana.

2) Que s’analitzi la necessitat de modificar l’Ordenança reguladora.” 

Sr. Eusebi Traby  Nosaltres demanem que es compleixi l’ordenança. 

Creiem que si posem fil a l’agulla en aquest tema dintre d’un mes podríem veure resultats 
envers aquest problema.

Sr. Salvador Casas  Compartim bona part de la seva diagnosi.

És evident que hi ha situacions puntuals que degraden l’espai públic i que des de la nostra 
perspectiva estem preocupats i estem treballant per buscar solucions.

Voldria donar la volta al que vostès diuen, que fem complir l’ordenança i que desprès veiem la 
necessitat de modificar l’ordenança; el que nosaltres proposem és fer-ho al revés, avaluar les 
situacions d’ocupació d’espai públic de l’ordenança i buscar fórmules perquè aquesta 
ocupació sigui compatible amb els usos naturals de l’espai públic, que no siguin només 
terrasses. 

Estem buscant informació i analitzant totes les males utilitzacions de l’espai públic i veure de 
quina manera podem ordenar-lo.

Si vostès parlen de les terrasses comparteixo en bona part, però també hem de parlar, de 
pissarres, cartells, etc., al mig de l’espai públic que estan ocupant les voreres.

Estem d’acord en posar en revisió l’ús de l’espai públic en general i dintre d’aquest ús, en 
alguns casos més fragants, continuar aplicant la normativa vigent.

D’acord amb la filosofia de la vostra moció votarem a favor, amb aquesta voluntat d’avançar i 
créixer en el bon ús de l’espai públic que compartim, i demano la vostra col·laboració en la 
redefinició de l’ordenança.

Agraïm la moció i els demanem de treballar plegats per dignificar l’espai públic d’Argentona.

Sr. Eusebi Traby  Vostè ha dit de continuar treballant en aquest aspecte, nosaltres pensem 
que no s’està treballant.
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Posem molt d’èmfasi en els articles 15 i 20 d’aquesta ordenança que és el tema de les 
cadires i taules. 

Hem posat un termini d’un mes perquè si comencem a estudiar, mirar i pensar, aniran 
passant els mesos i no es farà res.

Insistim en aquests dos temes.

Sr. Salvador Casas  Sí que s’han fet accions, per a la Festa Major es va fer un 
replantejament de l’ús de les terrasses. 

És evident que pintar en el terra el marge d’una terrassa no serveix per a delimitar-la, hem 
d’inventar altres elements per evitar que es traspassi la línia marcada al terra. 

També volem analitzar amb el sector quina és la problemàtica per a deixar les taules i cadires 
al carrer. Crec que hem de tenir en compte tots els paràmetres dels actors que juguen al 
voltant de l’espai públic, per a poder trobar una fórmula que ens vagi bé a tots; que els bars 
es puguin guanyar la vida i que els vianants puguem utilitzar l’espai públic amb dignitat. 

Sr. Eusebi Traby  Comentar-li que a la Festa Major i dies senyalats està regulat a 
l’ordenança, tampoc heu fet res extraordinari.

Nosaltres també ens preocupem pel col·lectiu dels bars, però crec que un col·lectiu no ha de 
passar mai per sobre d’una col·lectivitat.

Mireu-lo bé i no comencem a donar voltes al assumpte, treballeu-lo i poseu fil a l’agulla.

Sr. Salvador Casas  Així ho farem Sr. Traby.

Sr. Pere Móra  Ens ha quedat un dubte, si el que es demana és el compliment de tota 
l’ordenança o només d’uns articles.

Sr. alcalde  Les ordenances s’han de complir totes, més enllà de discussions que podem 
tenir aquí.

Sr. Eusebi Traby  Evidentment tota, però nosaltres entenem que hi ha uns articles més 
prioritaris, com són els del pas de vianants. 

Està clar que s’ha de complir tota.

Sr. alcalde  Ho volia clarificar perquè ningú entengui que no s’han de complir les ordenances.

Sra. Assumpta Boba  Entenem que dintre de les ordenances està el tema de les llicències, 
per quines èpoques són i quan caduquen, perquè a hores d’ara hi ha llicències caducades 
que fan veure que no.

Sr. alcalde  Completament d’acord                  

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

3.1.2) Moció per a l’aprofitament de l’aigua de la Font de Sant Domingo

El Sr. Pep Masó dóna lectura de la següent moció:

“A finals de juny l’actual Govern ha realitzat unes obres per a solucionar provisionalment 
l’embús que s’havia produït a la canonada de desguàs de la Font de Sant Domingo.
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Aquesta solució, provisional, ha passat per fer l’abocament del total de les aigües de la mina 
a la claveguera, a l’alçada del pàrquing de Cal Guardià.

Ja vam proposar la ubicació d’un dipòsit de les dimensions necessàries per l’aprofitament de 
les aigües, al final de la zona del darrera de la font, a fi que les mateixes fossin aprofitades 
per a la recàrrega dels camions de la neteja, del manteniment de la jardineria pública i altres 
necessitats.

Aquella decisió presa a finals de juny, a data d’avui continua amb la mateixa provisionalitat, 
llençant-se a la claveguera un total de 14.000 litres diaris d’aigua.

És per això que proposem al Ple el següent :

ACORD:

Que el govern estudiï amb prioritat i màxima urgència la possibilitat d’aprofitar l’aigua de la 
Font de Sant Domingo.”

Sr. Salvador Casas  Cap impediment en estudiar amb certa celeritat la possibilitat d’aprofitar 
l’aigua de la Font de Sant Domingo. 

A tots ens dol veure com es perd aquesta aigua, encara que es perd relativament perquè en 
el cicle global de l’aigua no s’acaba de perdre, però sí que fa mal a la vista que desaparegui 
d’aquesta manera.

Estudiarem tècnicament i econòmicament la seva proposta per a valorar la rendibilitat; si 
aquesta no és rentable buscarem altres solucions que puguin minorar el cost i l’eficiència 
d’aquest ús per tal que la puguem aprofitar.

Malauradament no podem utilitzar la canonada originària que portava l’aigua fins la plaça 
Nova, perquè aquella conducció estava en unes condicions lamentables que no permeten 
l’ús. Ja saben que també es va obturar en el procés d’una revisió i que tal com està no es pot 
aprofitar. Haurem de buscar alternatives que ens permetin a superar aquesta situació.

Sr. Pep Masó  Si insistim una mica en això és perquè ho estudiïn el més aviat possible. 

Ja són conscients de la realitat i desitjaríem que amb la màxima celeritat ens diguessin si han 
pensat com aprofitar aquest aigua.       

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

3.1.3) Moció en relació a la conferència de les parts de la convenció marc de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic de 2015 (COP21/CMP11)

La Sra. Montserrat Mata dóna lectura de la següent moció:

“Del 30 de novembre al 11 de desembre de 2015 tindrà lloc a Paris la Conferència de las 
Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 2015 
(COP21/CMP11), també anomenada «Paris 2015».

La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va ser adoptada durant la 
Cimera de la Terra de Río de Janeiro el 1992 i ha estat ratificada per 196 Estats o Parts, 
entre els que es troba Espanya.
 
Aquesta Convenció Marc és una convenció universal de principis que reconeix l'existència 
d'un canvi climàtic degut a l'activitat humana i atribueix als països industrialitzats la 
responsabilitat principal per lluitar contra aquest fenomen. A la COP 21 de Paris hi haurà 
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representants delegats que representaran a cada país, observadors i també membres de la 
societat civil.
 
Aquesta cimera és de vital importància per la salut del planeta, donat que ha de confluir en un 
acord internacional sobre el clima aplicable a tots els països membres, amb l'objectiu de 
mantenir l'escalfament global del planeta per sota dels 2ºC i l'adaptació de les societats dels 
diferents Estats membres o Parts als canvis ja existents. La diferència amb altres cimeres 
anteriors és que ARA es tracta d'aconseguir, per primera vegada, un acord universal i 
vinculant que permeti lluitar contra el canvi climàtic.

Arrel d'aquesta Conferència (COP 21), s'estan desenvolupant nombroses iniciatives per part 
d'actors no governamentals: ajuntaments, regions, empreses, associacions, etc., i, des de la 
darrera cimera a Nova York el 2014, estan prenent importància l'aplicació d'accions concretes 
i creïbles, els intercanvis de bones pràctiques i la transferència de coneixements.
 
En aquest sentit, exemples de tot això en poden ser la gestió de les masses forestals 
(reducció de la desforestació o gestió de biomassa, en funció del país que es tracti), reduir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle, foment d'una agricultura intel·ligent, etc.
 
Dins aquest context i dins la nostra actitud de PROPOSICIÓ, instem al govern a prendre 
iniciatives pro actives vers la COP 21. És per això que es proposa al Ple l'adopció urgent dels 
següents acords:

1.- Que l'Ajuntament promogui, fomenti i participi activament en la tasca de divulgació de la 
COP 21 a tots els nivells: entitats, agrupacions, associacions, ens municipals, particulars, 
empreses i altres, donant especial rellevància a la infància i a les escoles, donat que 
aquest és un teixit de la societat especialment sensible i vertebrador de pràctiques, 
dinàmiques i hàbits.

 
2.- Organitzar a nivell de l'Ajuntament, concursos escolars de dibuixos, treballs de recerca, 

redaccions, projectes, etc., amb el nexe de la COP 21 i fer-ne un acte públic i divulgador 
per tal de donar notorietat a la COP 21.

 
3.-  Promoure des de l'Ajuntament l'intercanvi d'experiències entre les diferents iniciatives.

4.- Que el propi Ajuntament promogui entre els seus treballadors i regidors, pràctiques i 
actituds que ajudin a la mitigació del canvi climàtic.

 
5.- Fer divulgació i promoció activa de totes les accions que porta a terme i/o fomenta 

l'Ajuntament vers la COP 21.”

Sra. Montserrat Matas  Fa 20 anys que parlem de canvi climàtic, encara que de coses 
concretes s’han fet poques.

El motiu de la moció és instar, a nivell de govern municipal, que es facin coses al respecte i, 
ja que hi ha involucrades entitats no governamentals, incitar a aquestes entitats a promoure’l. 
Es pretén que sigui el govern el que vertebri tot aquest moviment.

M’agradaria destacar algunes paraules: “acord universal i vinculant”, això es tradueix en 
accions concretes que s’han de portar a terme; accions concretes i creïbles, no fer 
diagnòstics poc creïbles que no siguin assumibles. Una altre cosa que m’agradaria destacar 
és “l’intercanvi”, que no quedi només en actes sinó que hi hagi intercanvi entre diferents ens, 
escoles, aules, etc.

Sra. Aina Gómez  Des de l’equip de govern compartim el motiu d’aquesta moció. Dintre dels 
punts exposats hi ha algunes accions que ja s’estan duent a terme.
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Afegiu el punt de la transparència sobre tot el que es vagi fent a nivell d’Ajuntament, de la 
conscienciació tant a regidors com a treballadors; nosaltres com a equip de govern ja ho 
havíem parlat amb anterioritat.

Penso que en aquest quatre anys s’ha fet molta feina per millorar l’eficiència energètica dels 
equipaments municipals de la nostra Vila.

Sr. Salvador Casas  Coincidim plenament amb la filosofia d’aquesta moció que votarem a 
favor. 

Recordar que aquest mateix Ple va acordar participar en el PAE, pacte d’alcaldes pro 
sostenibilitat en Europa i pel canvi climàtic, per reduir el 20% de les emissions de CO2 a l’any 
2020. 

Per aquest pacte l’Ajuntament d’Argentona es va comprometre a engegar una sèrie 
d’accions, que la majoria d’elles estan en marxa, per reduir les emissions. També es va 
decidir que fos el Consell de la Vila qui fes el seguiment del grau de compliment de les 
accions que vam aprovar en el seu moment.

Aquesta moció està en línia amb el que estem fent, per tant, només podem donar suport a 
aquesta iniciativa que ve a sumar-se amb el que ja s’està fent.

Sr. Àngel Puig  A nivell educatiu comentar que a l’anterior legislatura vam aconseguir des de 
l’Ajuntament, que totes les escoles poguessin entrar en el projecte d’Escoles Verdes. 

La Generalitat en el seu moment va considerar la peculiaritat d’Argentona, per ser un municipi 
en el que totes les escoles eren públiques i compromeses amb el projecte d’Escoles Verdes, i 
va fer un reconeixement que vam aprofitar per iniciar un nou projecte de Festa d’Escoles 
Verdes, que fem anualment; es va fer a la Font Picant i un dissabte al matí van assistir totes 
les escoles amb mares i pares.

Ens hem proposat poder realitzar aquesta festa anualment i aprofitar per a poder exposar tots 
els treballs que es fan a nivell de Sostenibilitat i Ecologia a les escoles; l’objectiu és aquest, 
formar part del projecte.

Comentar que des de l’Ajuntament el que vam fer és acollir-nos al projecte europeu de 
“50x50”, que demostra les mesures de sostenibilitat i eficiència que realitzem a les escoles, 
en estalvi energètic i estalvi de consum d’aigua i gas que repercuteix en positiu a les escoles. 

Quan diem “50x50” vol dir que el benefici que es genera amb aquest estalvi, el 50% és una 
inversió que torna a revertir a l’escola per aplicar més mesures d’estalvi energètic. Això 
s’aprofita també per treballar amb l’alumnat i que s’adonin de tot el treball que es duu a terme 
i puguin treballar ells mateixos amb els diferents conceptes d’estalvi.

Recolzem totalment la moció, estem d’acord. Jo em comprometo a traspassar a les escoles el 
caire de la moció, perquè també es pugui treballar aquest tema en concret i es sumi a tot el 
que ja es duu a terme.

Sr. Pere Móra  Nosaltres votarem a favor perquè compartim els objectius.

De la conversa he deduït, tot i que el pacte d’alcaldes és una eina molt potent i que s’està 
implementat amb èxit a l’Ajuntament d’Argentona, que el pacte no implica només a 
l’Ajuntament sinó a tot el municipi, a tots els actors, tant privats com les activitats 
econòmiques.

Dóna la sensació, tot i que hem fet molts avenços i que ho estem implementat correctament, 
que no hi ha prou informació, el pacte d’alcaldes no és prou conegut. 

25



Els demanaria que fessin difusió, no només dels objectius de les accions, sinó també dels 
resultats que anem aconseguint que són molt esperançadors. 

Sr. alcalde  Recollim la proposta que ens sembla positiva.

Sra. Montserrat Matas  No dubtem que ja s’ha fet una tasca en aquesta línia, coneixem les 
Escoles Verdes i el pacte d’alcaldes.

El que nosaltres proposem en la moció és que, aprofitant aquesta conferència, la COP21, es 
faci un impuls al voltant del canvi climàtic. 

Ens consta que s’estan fent feines i segurament hi ha coses a millorar, i una d’elles en la línia 
que deia el regidor Pere Móra, és el tema de la divulgació. Buscant el pacte d’alcaldes en el 
web jo no l’he trobat amb facilitat.

En el tema de transferència de coneixements de totes aquestes coses que s’estan fent, en la 
línia de les Escoles Verdes, les plaques solars instal·lades, etc., que es faci difusió i aprofitar 
aquesta conferència per donar impuls.

Sr. alcalde  Queda clar que Argentona està en línia en moltes de les qüestions i ha estat un 
dels ajuntaments que ha fet més feina en aquests temes. Evidentment no podem ser 
autocomplaents i tenim molta feina per davant. 

És de celebrar que es facin conferències com aquesta.

L’Ajuntament d’Argentona i la resta de la ciutadania s’han de posar les piles per avançar en 
aquest sentit.                                  

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

3.2) Moció del grup municipal Esquerra Republicana.-

3.2.1) Moció de suport a la iniciativa de reforma horària

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

“Al llarg de les darreres dècades, la societat catalana ha experimentat una profunda  
transformació econòmica, social i demogràfica. Aquesta transformació ha afectat de manera 
molt directa l’organització horària de la nostra societat, així com la gestió del temps per part 
dels sectors econòmics, culturals i educatius. La inclusió de cada cop més tecnologies de la 
informació i la comunicació en la nostra societat, també en l’àmbit laboral, així com una 
demanda creixent per part de la societat en els bons usos del temps, són alguns dels factors 
que posen en evidència la necessitat de replantejar l’organització horària a Catalunya.
 
També l’impacte de la crisi econòmica, i com l’organització horària actual incideix en la 
competitivitat i la productivitat de l’economia catalana, ha comportat que el debat sobre la 
reforma horària prengui més rellevància en l’esfera pública del nostre país. En aquest context, 
la Iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora” és una plataforma que neix de la societat 
civil per tal d’introduir el debat sobre la necessitat d’una nova reorganització dels horaris en 
tots els àmbits de la nostra societat. L’objectiu d’aquesta Iniciativa és impulsar uns horaris 
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania, a partir de l’establiment d’un 
horari racional generalitzat, que hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després determinades 
situacions de flexibilització horària i, per tant, excepcions a les normes generals, per atendre 
determinades situacions personals o de determinats col·lectius.
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En definitiva, passar d’uns horaris propis d’una altra època, amb una societat menys 
desenvolupada i socialment menys plural, a uns altres que s’adaptin a la realitat dels temps 
actuals, amb més complexitat social, amb més diversitat econòmica, amb tecnologies 
disruptives dels estils de vida i amb un constant risc d’augment progressiu de les desigualtats.

L’estudi i el debat sobre la viabilitat per transitar cap a la transformació dels horaris de 
Catalunya a la nova realitat social, econòmica i cultural, requerirà la implicació de tota la 
societat, especialment en l’àmbit laboral, però també escolar, comercial, cultural, esportiu, 
televisiu i associatiu, així com la implicació de les administracions i les institucions del país.

És per tots aquests motius que, el Ple de l’Ajuntament d’Argentona,

ACORDA:

1. Manifestar el seu suport institucional a la Iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora” i 
a les mesures que determini el Govern de Catalunya per tal de fer possible la transició cap a 
aquesta reforma horària.

2. En el termini de 6 mesos com a màxim, implementar mesures, en l’àmbit de les 
competències de l’ajuntament, amb l’objectiu de racionalitzar els horaris de l’activitat que li és 
pròpia, molt especialment els que afectin als treballadors municipals, prioritzant el seu dret a 
conciliar la vida laboral amb l’àmbit familiar i privat.  En concret:

- Flexibilitzar l’horari laboral comú d’entrada i sortida dels treballadors, tot limitant-ne 
l’horari màxim de sortida i incloure la possibilitat de partir la jornada. 

- Limitar l’horari d’inici i finalització de les sessions presencials d’òrgans, consells i 
reunions municipals. 

- Implementar fórmules de treball i/o tecnologies que tendeixin a superar la cultura del 
presencialisme i les reunions excessives. 

 
3. Difondre els objectius i adherir-se al d’institucions impulsores de la Reforma Horària.

4. Informar del present acord al Departament de presidència de la Generalitat de Catalunya i 
al Grup Motor de la Reforma Horària.”

Sr. Pere Móra  Com veuen és una iniciativa que no és nostra, ve de la societat civil i s’està 
implementant en diverses institucions i alguns ajuntaments com per exemple el de Sant 
Cugat. El Departament de Presidència ha designat una comissió, no per estudiar, ja que els 
estudis estan molt avançats, sinó per a la implantació.

Sra. Susana López  Faré una puntualització sobre la referència a la jornada laboral del 
personal de l’Ajuntament.

Primer dir que estem totalment d’acord amb la moció, la votarem a favor i donarem tot el 
suport que calgui a aquesta iniciativa.

Pel que fa al primer punt del segon acord “Flexibilitzar l’horari laboral”, hem de dir que l’horari 
ordinari del personal de l’Ajuntament ha d’estar comprès entre les 7 del matí i les 10 de la nit, 
com a màxim, no es pot entrar a treballar abans ni es pot sortir més tard. Sempre hi ha les 
guàrdies i els llocs de feina que tenen una necessitat específica com pot ser la Policia que 
tenen uns altres horaris.

En relació a la jornada partida, en el conveni ja hi ha la possibilitat. Quan són casos 
excepcionals que no estan contemplats al conveni intentem arribar a un acord amb el 
treballador, facilitem tot el que calgui per tal que pugui adaptar el seu horari a la seva vida 
personal. En properes revisions de conveni podríem aprofundir en aquest sentit.
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El segon punt del mateix acord que diu: “Limitar l’horari d’inici i finalització de les sessions 
presencial d’òrgans, consells i reunions municipals”, dir que estem totalment d’acord, ho hem 
de debatre per arribar a un acord, creiem que la limitació de la sortida de les sessions 
facilitaria que moltes persones puguin participar amb més tranquil·litat per poder arribar a 
casa a una hora més sensata.

Sr. Salvador Casas  Aquesta moció dóna oportunitats, encara que alguns comerços de la 
Vila ja han començat a modificar els seus horaris, cada vegada hi ha més comerços que 
treballen més hores al migdia i tanquen més aviat a la tarda.

L’associació “Argentona es mou” es va posar en contacte amb nosaltres per a començar a 
posar fil a l’agulla a la reforma horària a Argentona. 

Si ja tenim un grup de comerciants a Argentona que estan fent de punta de llança en 
aquestes mesures de reforma horària, des de l’Ajuntament el que hem de fer és empènyer i 
estar al darrera perquè aquesta reforma horària sigui global. Com diu la moció, parlem 
d’escoles, d’indústria, de tots els sectors en els que estem utilitzant uns horaris inadequats 
per moltes raons.

Abans que presentessin la moció ja ens vam posar en contacte amb la gent de la iniciativa 
per a la reforma horària, que és impulsora de la campanya “Ara és l’hora” i el grup motor de la 
reforma horària, i estem en converses per a acabar d’ubicar la reforma horària en tots els 
àmbits de la vida argentonina, sobretot l’empresarial i escolar.

També estem veient com s’ha aplicat el canvi horari en altres municipis, com el de Vilafranca, 
que és un dels pioners en aquest sentit.

Aquesta moció ve a reforçar el que ja la societat civil d’Argentona ens estava dient. Nosaltres 
ens hem posat al seu costat per continuar endavant. 

És important que qualsevol mesura d’aquest estil tingui el recolzament del Ple en general.        

Sr. Xavier Collet  Des de “Tots per Argentona” estem absolutament d’acord amb l’esperit de 
la moció, la seva part expositiva i la importància d’aquest canvi. Estem d’acord que 
l’Ajuntament s’impliqui al màxim en aquesta línia.

Tot i així tenim algunes reserves que ja vam explicar a les Comissions Informatives i per les 
quals el nostre vot serà d’abstenció.

Aquesta és una proposta de reforma horària que té una  importància molt gran i en la que fa 
temps que s’està treballant a nivell de Catalunya. Fa anys que aquesta campanya de “Ara és 
l’hora” està treballant fent estudis, propostes, parlant amb tots els sectors, etc., imaginin-se el 
canvi que suposa fer una modificació dels horaris, canvis en tots els aspectes.

És per això que és tant important poder fer-lo bé i conciliar la vida laboral amb la vida familiar, 
però és important fer-ho per a tota la ciutadania i que tothom hi pugui accedir. 

És important fer-ho donant la prioritat a aquells que més necessitat tenen, que més malament 
estan i més els costa fer aquest canvi. L’Ajuntament hauria de potenciar aquesta part de 
suport però mirant i ajudant a aquells sectors que tenen més dificultats en aquests canvis.

Ens sembla bé l’esperit de la moció i estem absolutament d’acord, però en el que s’aprova 
trobem a faltar algunes coses i d’altres ens sembla que no toquen.

Quan es parla de coses concretes, es parla de flexibilitzar l’horari laboral del personal de 
l’Ajuntament, absolutament d’acord, però crec que el personal de l’Ajuntament, i de les 
administracions en general, no són el més malparats en aquest sentit; el sector de la 
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indústria, el sector del comerç, el sector dels serveis ho tenen molt més difícil. Fixar-nos 
només en el sector del personal de l’Ajuntament, em sembla que no és mirar pel conjunt de la 
ciutadania.

També parla de limitar l’horari d’inici i finalització de les sessions presencials d’òrgans, 
consells i reunions municipals, una altra vegada estem mirant-nos el melic, des de 
l’Ajuntament els polítics i el personal modifiquem l’horari per tal que ens vagi més bé. 

La gent que està participant en els consells escolars, els consells de festes, la gent que està 
participant en reunions amb l’Ajuntament, la gent que cita a l’Ajuntament per fer reunions 
sectorials de diferents barris, etc., aquestes persones no tenen aquesta facilitat de canvi 
d’horari, em sembla que els pot ser una mica ofensiu que se’ls digui que amb el canvi horari 
canviaran totes les reunions i les faran a la tarda; no sé si això agradarà a tothom.

Nosaltres volem ser molt sensibles, ens sembla que no toca que en un cas com aquest 
comencem per nosaltres mateixos a beneficiar-nos d’aquests canvis. Ens sembla que la 
moció seria molt més útil per a la ciutadania si intentés promoure i explicar aquests canvis, 
proposant-los en els consells. 

Enlloc es prohibeix que en un consell d’educació es proposi avançar la reunió per no fer-les 
tant tard, facin-ho i mirem si la gent s’ho pot combinar i té facilitat per fer-ho, no cal obligar-los 
perquè pot sonar molt malament, hi ha gent que pot sentir-se ofesa quan fa un esforç gran 
per participar i des de l’Ajuntament se’ls diu que ara hauran de venir a un altre horari que ens 
vagi bé a nosaltres.

Aquest és un canvi molt profund, molt important que abasta a tots els sectors, i des del 
govern hauríem de ser curosos amb aquells sectors que tenen més dificultats, que són el que 
més pateixen aquest desajust en l’horari laboral i familiar.

El que hauríem de fer és potenciar que aquests canvis, que el Sr. Casas diu que es 
comencen a fer, incentivar-los i treballar-los més, no només amb alguns comerços, sinó amb 
les indústries, etc. 

Quan tot això estigui en marxa l’Ajuntament ha de ser el primer en implementar-lo, però 
sense tenir en compte la promoció, la incentivació, la informació, etc., posar-nos a nosaltres 
el primers de tot això ens sembla lleig.

Per tot això ens abstindrem.      

Sr. alcalde  Entenc la seva resposta, que una mica ens perdem en la dialèctica, però en el 
fons tots estem d’acord que aquests horaris europeus són millors que els que tenim 
actualment. No cal ser un expert per veure que els horaris que tenim ara són un disbarat.

Que l’administració pública gaudeix d’uns horaris millors que els que puguin haver a 
l’empresa privada, en cas que fos així, que jo crec que està bé que sigui així, crec que ens 
hem d’alegrar; qui ha d’abanderar aquestes millores és l’administració pública, benvinguda 
sigui l’administració pública com a trencaones.

En la lluita pels drets laborals, des de que tenim l’estat del benestar, crec que l’administració 
pública ha de ser referent en aquestes lluites.

Nosaltres som competents per intentar millorar els horaris dels treballadors/es de 
l’administració pública d’Argentona, no podem incidir en la vida de les indústries i els 
comerços, però se’m faria estrany que els comerços vagin per davant de l’administració 
pública en els drets laborals. Nosaltres som competents pel que fa als treballadors de 
l’Ajuntament i, per tant, és pertinent que fem un pas endavant.
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Pel que vostè comentava dels consells, i aquí sí que coincideixo, és una qüestió delicada, 
estem parlant de canviar uns horaris que estan molt establerts de fa molts anys, però fèiem la 
reflexió que aquests consells, moltes vegades, estan pensats i configurats perquè puguin 
assistir un tipus de persones molt concretes. 

La política, no només la dels consells o la de les entitats sinó també la política de partit i dels 
plens, tampoc està pensada per a pares i mares que hagin d’estar amb els seus fills, només 
cal que ens mirem tots nosaltres, la major part no tenim fills o els tenim grans, però és una 
reflexió que hem de fer, i no només nosaltres sinó que podem mirar el públic.

Vull fer una reflexió aprofitant que els plens acostumen a trencar aquesta moció que 
probablement aprovarem avui.

M’agradaria trencar una llança per tots aquells treballadors/es de l’Ajuntament que ja sigui per 
plens, ja sigui per consells, molts dies acaben la seva jornada laboral tard, i uns quants no 
viuen a Argentona, la qual cosa encara ho fa més complicat.

Crec que és de justícia fer una reflexió en quant als horaris, no només del Ple o de les 
Comissions Informatives, no només dels consells, sinó un replanteig general dels nostres 
usos del temps i com els conjuguem amb les nostres vides personals.

Crec que amb el que acabo de dir estan d’acord, però el que passa és que ens hem perdut 
en la dialèctica de qui ha de ser primer. Per sorpresa de tots, els primers han estat el 
comerços i el que no pot ser és que l’administració local, que és una de les empreses més 
grosses del municipi, es posi a la rereguarda, ha de ser el primer soldat de la fila i donar 
exemple en aquest sentit.

Sr. Pere Móra  Anava a dir exactament el mateix que vostè, ho ha explicat millor del que jo 
ho hagués fet.

Només una puntualització, l’Ajuntament no serem els primers, no serem tampoc els segons, 
serem els tercers, les empreses més grans d’Argentona ja ho apliquen això. No ho apliquen 
perquè  hagin arribat a la conclusió, sinó perquè la majoria són grans multinacionals que 
saben perfectament que si els seus treballadors són feliços les seves jornades són més 
productives.

Nosaltres no som els abanderats, sinó que anem dos passos enrere. Som l’únic país 
d’Europa que té un sistema d’horaris diferent, a vegades hi ha tendència a pensar que els 
italians, el portuguesos i el grecs són com nosaltres i és fals ja que tots aquests països tenen 
el mateix horari que el països més desenvolupats d’Europa; és l’herència de la postguerra 
que molta gent es veia obligada a tenir una feina la matí, plegava tard, dinava a les 3, i quan 
acabava de dinar s’anava a una altra feina i tornava a arribar tard a casa seva. 

Això és una herència de temps passats i d’una societat molt menys desenvolupada en la que 
l’única cosa important era el cap de família. Avui en dia tenim societats molt més 
desenvolupades, i tenim unes funcions a la societat que compartim homes i dones.

Nosaltres no hem presentat aquesta moció perquè sigui una avantatge pels treballadors de 
l’administració, aquesta moció és en benefici de tothom.

Sr. Àngel Puig  Per competència de responsabilitat política em trobo amb tots els consells 
escolars, Patronat del Museu del Càntir, consells de Patrimoni, etc., on el que fem és mirar de 
fer compatible l’horari amb les persones que assisteixen, i intentem que a les 10 de la nit 
acabin per a poder marxar.

Si s’aprova la moció ens serà beneficiosa en el Patronat del Museu del Càntir perquè aquí 
ens passa el contrari, per ser l’hora que és hi ha persones que no poden venir. Hem intentar 
vàries vegades avançar el Patronat, no ho aconseguim perquè hi ha un històric que 
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continuem arrossegant. Espero que tard o d’hora ho aconseguim, avançar el Patronat per 
poder ser puntuals i acabar a les 10 de la nit.

La moció ens pot servir com a recolzament a l’hora de poder justificar que hem de fer 
compatible la nostra vida amb els horaris, aquestes reunions tant tard són una càrrega que 
hauríem de solucionar.

Sr. Salvador Casas  S’han exposat amb molta claredat tots els arguments, però hi ha una 
cosa que no s’ha comentat, potser perquè és una obvietat.

Això requereix un gran pacte entre tots els actors que han de participar, i hem de preveure un 
temps de transició més o menys llarg en funció d’acoblar necessitats i alinear interessos i 
objectius de tots plegats.

Parlem d’implantar en 6 mesos, però allò que és fàcil d’implantar en alguns sectors, en altres 
serà més complicat i seran bastants mesos més. Ens hem de plantejar també aquest acord 
que sorgeix del diàleg entre les parts i que ens establirà els temps d’aplicació definitiva.

L’altre dia en el Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües vam proposar el canvi 
d’horari, suposo que per tradició mai s’havia plantejat, i hem acordat que en el proper Consell 
d’Administració aprovaríem avançar les hores també de reunions. Si ens podem posar 
d’acord en canviar el horaris dels consells, això és el que hem de fer.

Sr. Xavier Collet  Amb el fons de la qüestió ja hem dit que estem absolutament d’acord, res a 
comentar en contra de l’esperit, de la iniciativa i de la part expositiva de la moció; però amb el 
que ha explicat el Sr. Puig i el Sr. Casas és en el que nosaltres insistim més, és evident i ho 
acaben dir vostès, que hi ha camp per recórrer a l’hora de proposar, a l’hora de parlar, a 
l’hora d’intentar modificar els consells de la Companyia d’Aigües, de Patrimoni, etc.

És evident que es poden fer moltes coses per a incentivar aquest canvi, per a promoure’l, per 
informar a la gent i provocar aquests canvis; el que nosaltres estem parlant és que en 
aquesta moció es parla de limitar i això pot ferir sensibilitat. L’Ajuntament hauria de ser molt 
més propositiu, proactiu i no limitar d’una forma que pot ferir sensibilitats.

Sr. Pere Móra  La moció no imposa aquests límits, diu que aquests han d’esdevenir de 
l’acord i de les experiències que ja han tingut municipis que ens precedeixen. 

Jo el que faria és parlar abans amb aquests municipis, cridar a la gent de la reforma horària i 
que ens ho expliquin a tots per a ajudar-nos a prendre aquestes decisions en concret.

Creiem que és un error basar tot el tema de la participació en la que estem fent avui dia, 
reunions presencials, ja és el moment d’explorar noves fórmules de participació que facin que 
aquesta sigui molt més efectiva. 

En tots els processos de participació que hem vist en els últims anys, el que hem pogut 
constatar és que la participació menys significativa és aquella que es basa en reunions, en 
canvi hi ha altres fórmules que ens donen una participació molt més rica.

Convidaríem al govern a explorar aquestes noves fórmules.

Sr. Xavier Collet  Potser que en els termes no s’ha estat prou clara la moció, si en comptes 
de dir flexibilitzar diu promoure la flexibilització; en comptes de limitar, incentivar el canvi 
d’horaris; en comptes de 6 mesos, estudiar que es camini cap a aquest canvi; tot això ens 
semblaria bé.

Repetim, és una qüestió de sensibilitat, i en la part que dispositiva manca aquesta sensibilitat. 
Si s’avinguessin a fer algun canvi d’aquests per nosaltres endavant.
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Sr. Pere Móra  Si fan la proposta de com ho redactem sempre i quant l’esperit sigui aquest, 
per nosaltres no hi ha problema.

Sr. Collet  Bàsicament és el punt 2, els sis mesos els deixaríem oberts, que es camini cap a 
la implementació de mesures; en “flexibilitzar” posaríem “promoure la flexibilització”; en el 
següent punt que diu “limitar”, “incentivar el canvi d’horaris”.

Sra. Susana López  En la exposició hi ha un apartat que diu: “sense perjudici que es 
reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària i, per tant, excepcions a 
les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats 
col·lectius.”, jo afegiria al punt 2 aquesta “coletilla” per permetria que poguéssim desprès 
atendre determinades situacions personals i col·lectives que puguin veure’s perjudicades amb 
aquesta limitació.

Per a mi és molt important que el sentit de la moció sigui rotund i contundent, el que volem és 
arribar a això.

Sr. Pere Móra  Nosaltres enteníem que 6 mesos de termini és excessiu, però si es treu 
aquest termini per a dir “en el mínim temps possible”, també estaríem d’acord.

Sr. Xavier Collet  Si ja s’està fent i és possible, 6 mesos és llarg; si no és possible, 6 mesos 
és limitatiu.

Sr. Pere Móra  Donat que hi ha un acord i que el govern té ganes d’implementar-ho, per a 
nosaltres el termini seria irrellevant.

Sr. Xavier Collet  Es podria substituir “en el termini de 6 mesos” per “avançar en la 
implementació de mesures”                                

La present moció esmenada en el punt 2 de la part dispositiva quedarà redactada de la 
següent manera:
 
“3.2.1) Moció de suport a la iniciativa de reforma horària

Al llarg de les darreres dècades, la societat catalana ha experimentat una profunda  
transformació econòmica, social i demogràfica. Aquesta transformació ha afectat de manera 
molt directa l’organització horària de la nostra societat, així com la gestió del temps per part 
dels sectors econòmics, culturals i educatius. La inclusió de cada cop més tecnologies de la 
informació i la comunicació en la nostra societat, també en l’àmbit laboral, així com una 
demanda creixent per part de la societat en els bons usos del temps, són alguns dels factors 
que posen en evidència la necessitat de replantejar l’organització horària a Catalunya.
 
També l’impacte de la crisi econòmica, i com l’organització horària actual incideix en la 
competitivitat i la productivitat de l’economia catalana, ha comportat que el debat sobre la 
reforma horària prengui més rellevància en l’esfera pública del nostre país. En aquest context, 
la Iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora” és una plataforma que neix de la societat 
civil per tal d’introduir el debat sobre la necessitat d’una nova reorganització dels horaris en 
tots els àmbits de la nostra societat. L’objectiu d’aquesta Iniciativa és impulsar uns horaris 
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania, a partir de l’establiment d’un 
horari racional generalitzat, que hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després determinades 
situacions de flexibilització horària i, per tant, excepcions a les normes generals, per atendre 
determinades situacions personals o de determinats col·lectius.

En definitiva, passar d’uns horaris propis d’una altra època, amb una societat menys 
desenvolupada i socialment menys plural, a uns altres que s’adaptin a la realitat dels temps 
actuals, amb més complexitat social, amb més diversitat econòmica, amb tecnologies 
disruptives dels estils de vida i amb un constant risc d’augment progressiu de les desigualtats.
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L’estudi i el debat sobre la viabilitat per transitar cap a la transformació dels horaris de 
Catalunya a la nova realitat social, econòmica i cultural, requerirà la implicació de tota la 
societat, especialment en l’àmbit laboral, però també escolar, comercial, cultural, esportiu, 
televisiu i associatiu, així com la implicació de les administracions i les institucions del país.

És per tots aquests motius que, el Ple de l’Ajuntament d’Argentona,

ACORDA:

1. Manifestar el seu suport institucional a la Iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora” i 
a les mesures que determini el Govern de Catalunya per tal de fer possible la transició cap a 
aquesta reforma horària.

2. Avançar en la implantació de mesures, en el àmbit de les competències de l’Ajuntament, 
en l’àmbit de les competències de l’ajuntament, amb l’objectiu de racionalitzar els horaris de 
l’activitat que li és pròpia, molt especialment els que afectin als treballadors municipals, 
prioritzant el seu dret a conciliar la vida laboral amb l’àmbit familiar i privat.  En concret:

- Flexibilitzar l’horari laboral comú d’entrada i sortida dels treballadors, tot limitant-ne 
l’horari màxim de sortida i incloure la possibilitat de partir la jornada. 

- Limitar l’horari d’inici i finalització de les sessions presencials d’òrgans, consells i 
reunions municipals. 

- Implementar fórmules de treball i/o tecnologies que tendeixin a superar la cultura del 
presencialisme i les reunions excessives.

sense perjudici que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària i, 
per tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o 
de determinats col·lectius. 
 
3. Difondre els objectius i adherir-se al d’institucions impulsores de la Reforma Horària.

4. Informar del present acord al Departament de presidència de la Generalitat de Catalunya i 
al Grup Motor de la Reforma Horària.”

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

4. PROPOSTES URGENTS.- 4.1) Moció conjunta dels grups municipals Esquerra 
Republicana de Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular, Iniciativa per Catalunya 
Verds i Tots per Argentona, de suport als imputats per l’organització del 9N

Sr. Carles Martínez  Es tracta d’una moció de suport als imputats per l’organització del 9N, 
en concret al president de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.

Fa pocs dies que hem conegut que han estat citats per a declarar per la seva imputació, i 
atès que una moció d’aquest tipus si l’haguéssim d’aprovar en el següent Ple estaria fora de 
lloc, plantegem la urgència per a poder aprovar-la en aquest Ple.  

Sotmesa a votació la urgència de l’anterior moció s’aprova per unanimitat.

4.1) Moció conjunta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya, la 
Candidatura d’Unitat Popular, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots per Argentona, de 
suport als imputats per l’organització del 9N

El Sr. Carles Martínez dóna compte de la següent moció:
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“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem 
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene 
Rigau.

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres 
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el 
proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è 
aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a l’Europa del segle XXI.

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el 
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics.

3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Argentona amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.”

Sr. alcalde  Per part de tots els grups que conformen el govern votarem a favor d’aquesta 
moció.

Sr. Xavier Collet  Tot el suport a la moció.

Igual que abans hem parlat que no era de rebut el tracte que vostès, com a institució i 
representants d’Argentona, havien rebut d’un departament de la Generalitat, aquí és 
exactament el mateix. És un atac frontal a la democràcia i a les persones que representen al 
poble de Catalunya.

Demanem al govern que es posin al capdavant d’Argentona per difondre aquesta queixa, 
aquesta repulsa i utilització dels poders judicials en favor de posicionaments polítics, es posi 
al davant en defensa de la democràcia i cridi a la ciutadania a participar en allò que es 
convoqui per les entitats ciutadanes d’Argentona i a nivell nacional.

Sr. alcalde  Com saben, es va celebrar l’executiva de l’Associació de Municipis per a la 
Independència a Argentona, també en presència del president de l’ANC i de representants 
d’Unió Cultural i l’Associació de Municipis Catalans, tothom estava representat. 
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Una de les qüestions que es van posar a sobre la taula, ja que la reunió es va celebrar 
l’endemà del coneixement de la citació del Sr. Mas i les altres dues persones, és quin paper 
podríem tenir els alcaldes en aquesta qüestió. Encara no els puc confirmar perquè no s’ha 
acabat de decidir, però una de les opcions era que el dia 15 d’octubre, quan ha estat citat a 
declarar el Sr. Mas, els alcaldes, acudíssim a donar suport com a part activa en la celebració 
del 9 de novembre en representació dels municipis.

El puc garantir que si és així jo mateix hi seré present, deixant de banda tota la resta de 
qüestions polítiques que, com es poden imaginar, no compartim, en el suport pel que fa a la 
imputació del 9N hi serem.     

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

5. PRECS I PREGUNTES.- 

1) Sra. Montserrat Capdevila  A primers de setembre es va tancar la piscina i volia saber 
si s’ha fet algun informe de valoració econòmica i valoració del funcionament per part de 
l’Ajuntament.

Sr. Salvador Casas  Com a gestor de la piscina dir que no hem acabat de fer l’informe.

Tot just desprès del 13 de setembre, quan es va tancar la piscina, hi ha hagut gent que ha 
estat al capdavant que ha fet les seves vacances. Per això no tenim tancat tot el document de 
gestió de la piscina, crec que els propers dies estarà i que el podrem consultar, quedaran 
conformats també els números econòmics, donat que els ingressos es feien a l’Ajuntament 
d’Argentona per acabar de tancar el tema.

Hi ha una dada que m’agradaria transmetre’ls i és que el número d’usos de la piscina, en els 
tres mesos que ha estat oberta, ha estat de 33.000, en números rodons; per aquest volum, la 
capacitat de resistència que ha tingut la piscina és de valorar de forma explícita.

2) Sra. Montserrat Capdevila  La neteja dels parcs infantils el cap de setmana en quin 
horari i quina freqüència es fa? I com es verifica que es fa aquesta neteja?

Sr. Salvador Casas  És una lluita que tenim amb l’empresa que està fent el servei de neteja. 

No estem massa satisfets de com s’estan fent les coses i els hem demanat un exercici de 
responsabilitat, que si no l’acompleixen el farem nosaltres.

Sra. Montserrat Capdevila  El fet és perquè diumenge a les 6 de la tarda a la plaça 
Montserrat no es podia anar, i venia de la nit això.

S’hauria de tenir cura en aquests parcs i espais, que tenim pocs, perquè realment puguin ser 
útils.

Sr. alcalde  Vam ser bastant contundents, crec que si no els va quedar clar desprès de la 
reunió haurem de prendre un altre tipus de mesures més contundents.

No sé si estan fent la seva feina o no, o quin és el problema; ells ens van donar les seves 
explicacions, però ja els vam advertir que s’havien de posar les piles o rescindiríem el 
contracte.

3) Sr. Pep Masó  Diuen que als governs que comencen se’ls ha de donar un marge de 100 
dies, avui el nou govern de la “CUP”, “PSC” i “Iniciativa” fan 112 dies que va prendre 
possessió en el govern de l’Ajuntament i de la nostra Vila.
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Sabem que 100 dies representa poc temps per a posar de manifest l’obra de govern, però sí 
que podem afirmar, per experiència de govern de “Tots per Argentona”, que són suficients per 
mostrar un estil.

En aquests primers dies hem pogut veure una Festa Major continuista, i si un acord es va 
prendre va ser que els polítics no podien assistir a la celebració religiosa de Sant Domingo i 
tot seguit vam poder observar que l’alcalde feia el tradicional vot de poble amb una clara 
sorna, demanant al Sant que realitzés accions que són de total inconvència dels mortals 
d’aquest Ajuntament, i veient que l’alcalde i els dos regidors del “PSC” ocupaven els seients 
reservats del primer banc de l’església, com sempre.

Hem vist algunes obres al carrer, però volem remarcar que el tràmit administratiu de les 
mateixes ja feia més de mig any que estava iniciat, durant el mandat anterior, i que ara els 
departaments tècnics s’ha limitat a executar.

En 112 dies de govern encara no sé ben bé quin és model de poble pel què treballa el 
tripartit, “CUP”, “PSC” i “Iniciativa”, per a la independència del país, com a tripartit, segur que 
no, és l’únic que és evident.

No ens han portat al Ple una declaració d’intencions de quines són les seves prioritats; en els 
dos Plens ordinaris, el de setembre i el d’avui, no ens han dut cap proposta executiva a partir 
de les quals poder començar a veure per on volen caminar. 

És veritat que en el primer Ple ordinari, el del mes de juliol, van fer una única proposta clara 
que definia bé quins eren els seus interessos, ens van plantejar un encariment dels costos 
polítics amb un import anual de 90.000 euros, proposta que mercès a la intervenció de “Tots 
per Argentona” i “Esquerra” van haver de retirar, i en el Ple següent van acordar un import 
reduït a la meitat, sent necessari el vot de qualitat de l’alcalde per a la seva aprovació.

El cost dels polítics del govern s’ha encarit, en aquells moments vam perdre l’oportunitat de 
plantejar una consulta ciutadana en un tema que, ben segur, propiciaria una bona participació 
dels argentonins/es, fent una proposta seriosa i ben elaborada vers el paper que hem de 
jugar i juguem el polítics locals en la gestió i dinamització municipal, i la seva remuneració 
fruit de la mateixa.

Així hem arribat fins avui, no sabem com encararan noves propostes de celebració de la 
Festa Major, en l’estil de fer, el seu contingut, i si ens serà més cara o si serà millor i més 
econòmica. 

En temes més transcendents no hem tret l’aigua clara sobre el seu projecte de plaça de 
Vendre, no sabem com enfocaran l’habitatge, quines seran les seves polítiques de joventut ni 
de gent gran, què els faria goig que hi hagués a Can Doro i Cal Guardià, i com treballaran la 
participació ciutadana en la definició urbanística i de serveis en aquest cèntric sector; no 
sabem què s’ha fet del Consell de la Vila.

Podríem enumerar molts altres temes, però ho deixarem aquí. Tenim davant l’elaboració dels 
pressupostos anuals que s’hauran d’aprovar en el decurs del mes que ve, i que hauran de 
contemplar polítiques per al ciutadà.

Com està financerament l’Ajuntament? Disposa de “cash” per afrontar amb solvència els 
serveis que els argentonins/es, i en especial les persones més desfavorides, precisen?

En política tributària, respecte a l’impost més important que recau sobre el patrimoni de les 
persones i les famílies, l’IBI, quina és la política del govern cara al pressupost, mantenir el 
coeficient, baixar-lo o pujar-lo?

Quines són les línies mestres d’aquest govern tripartit respecte a les polítiques contributives i 
respecte a les polítiques distributives?
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Necessitem tenir resposta a aquestes preguntes per anar contemplant les més que possibles 
aportacions de “Tots per Argentona” a l’hora d’elaborar propostes socials per a l’any que ve. 

Vagin-se preparant de cara a donar resposta a les polítiques socials i prioritats del seu 
govern, què faran en l’àmbit cultural, en l’educació, en l’esport, en el comerç, en les polítiques 
d’impuls a emprenedors, a empreses i a persones aturades.

Fa un mes que vam aprovar la moció per a la creació d’un banc de terres, han iniciat la feina? 

Què prioritzaran en el capítol d’inversió?

Com duran a terme la implementació d’aquests polítiques? Quina participació ciutadana 
faran? Com ho faran?

En aquest moments no ens han fet cap mostra de la seva visió política a l’hora de dissenyar 
un model de poble, les esperem, les necessitem per a saber a què atendre’n i com plantejar 
alternatives, si cal.

Per acabar els hem de dir que, transcorreguts aquests 112 dies de govern municipal, ens 
preocupa aquesta aparent manca d’empenta política, aquesta tendència a anar fent com 
sempre, sobretot els recordem les paraules d’investidura de l’alcalde de la “CUP” que no va 
parar de dir que “amb ell Argentona es trasbalsaria de dalt a baix”, que “amb ell s’iniciarien 
totes les polítiques rupturistes mai vistes”, i tot un seguit d’esperançadores expressions que 
fins ara les interpretem més com a gestos molt gestuals i poc trencadores.

Sr. alcalde  Moltes gràcies per la seva pregunta, ha tocat tants temes que si li contestés a tot 
no donaríem complement a la moció que hem aprovat abans.

Sr. Pep Masó  Bàsicament és de cara a enfocar el pressupost, a aquelles polítiques que ha 
d’ajudar a fer propostes.

Sr. alcalde  Com està financerament l’Ajuntament?  Està en una situació prou sanejada, amb 
un endeutament que podem considerar raonable.

Quan nosaltres vam entrar ens vam trobar amb una situació positiva en quant a 
l’endeutament, però negativa en quant a la liquiditat, fins al punt que va haver en algun 
moment a l’agost que vam patir. 

Desprès, per sort, van venir les eleccions i van fer que les altres institucions, en un atac de 
lleialtat institucional, ens comencessin a ingressar el que ens devien. La Generalitat va 
començar a ingressar diners que feia temps que ens devíem, i l’Estat va fer el mateix. Vam 
sortir d’aquesta situació complexa de liquiditat.

Vostè m’ha fet una pregunta que li agraeixo perquè em permetrà que li faci una mica el titular 
en el tema de l’IBI. Què farem amb l’IBI? 

El coeficient de l’IBI no pujarà, no hauran pujades d’impostos en referència a l’IBI, l’impost de 
plusvàlues i l’ICIO; per part d’ingressos he resumit les grans línies dels pressupostos.

En relació a les polítiques distributives, social, etc. podríem estar hores parlant, però crec que 
en el pressupost quedaran ben reflectides.

En quant a les inversions li dic el mateix, si d’una cosa no se’ns pot acusar és de no ser 
transparents, potser ens hem passat i tot. 
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Algunes de les qüestions que volem prioritzar de cara a les inversions, ja les hem verbalitzat 
en alguna ocasió, es veuran reflectides en el pressupost, en el capítol 6 d’inversions, en 
l’annex que s’adjunta al pressupost.

Sobre la falta d’empenta em permetrà que li digui que no estic gens d’acord. 

Portem un cap de setmana molt intens amb el “Sense portes”, encara que no l’hem generat 
nosaltres, estem molt contens i ens podem felicitar d’aquest gran cap de setmana que hem 
tingut. També amb les actuacions de cultura popular i tradicional com són el Diables o els 
Gegants, amb la fira de productes fets a Argentona i amb l’aprovació de l’agermanament amb 
la vila d’Aubagne. 

Aquesta setmana passada van tenir l’executiva de l’Associació de Municipis per a la 
Independència, i també van venir uns alcaldes de Bolívia a veure com es feia el “porta a 
porta” a Argentona, crec que en aquesta qüestió érem referencials i continuem sent-ho.

Li podria explicar els 112 dies un per un, però em permetrà que per no allargar el Ple ho 
deixem aquí.

De rupturistes, si la “CUP” no és rupturista...

Una qüestió que m’agradaria puntualitzar, no sé si l’he entès malament, m’ha semblat 
entendre que deia que el vot de poble de l’alcalde va ser amb sorna, evidentment no, tot el 
respecte; crec que Sant Domingo va respectar el temps i, com a mínim, al bon 
desenvolupament d’aquest govern ens ha ajudat.

Sr. Salvador Casas  Ens ha preguntat si ens hem començat a moure’ns respecte al banc de 
terres, la resposta és sí.

Sr. Guillem Saleta  Del tema referent a la participació, com sabran estem en una fase de 
renovació dels membres del Consell de la Vila, pràcticament ja tenim a tots els membres, 
falten alguns, especialment el representant del Consell de Cultura i Festes que es sabrà 
aquest dijous. Segurament a final d’aquest mes es podrà celebrar el Consell de la Vila.

En relació a altres temes de participació dir que estem en fase de retorn del tema de les 
al·legacions del projecte de POUM, també del Pla de Mobilitat, del tema Porta a Porta, que es 
va acordar en el Ple passat que es faria de forma participativa, i també estem en un pla de 
foment de l’associacionisme per a revisar el funcionament dels consells, la possibilitat de 
crear nous i també de com va la participació de les entitats.

4) Sr. Pere Móra  El Pla General de l’any 87 deia que els desenvolupament urbanístics, 
aquests sectors que quedaven per urbanitzar, es fessin a través dels sistema de 
compensació.

En alguns casos va funcionar prou bé, sobretot en aquells sectors que eren petits, però 
aquest sistema va ser un error en les grans urbanitzacions que ja teníem en el poble, com 
Can Raimí o Can Cabot; es van demostrar instruments inútils perquè eren incapaços de 
complir els seus objectius i, a més a més, eren font de controvèrsia i conflicte social.

A final de l’any passat es va aprovar el sistema de gestió urbanístic de Can Raimí, un cop 
complerts els compromisos que tenien amb l’Ajuntament que eren tirar endavant el projecte 
de reparcel·lació i el d’urbanització.

A l’última assemblea que va celebrar la Junta de Compensació de Can Cabot ens vam 
manifestar la seva voluntat de renunciar a la gestió d’aquests projectes, i van sol·licitar el 
canvi de sistema al de cooperació. Donat que això és una decisió política que es soluciona 
amb un Decret de l’Alcaldia, i que semblava, en el govern anterior, que tots els grups estaven 
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d’acord, preguntar quina és la posició del govern en aquest sentit, si pensen fer el canvi de 
sistema, i quan serà efectiu.

Sr. Salvador Casas  El nou govern neix amb la incorporació a un nou projecte liderat per la 
“CUP”, i ells no estàvem alineats en el tema de les urbanitzacions, això comporta un treball 
intern que no es publicita.

Fa unes setmanes vam seure amb la Junta de Compensació de Can Cabot i la Associació de 
Veïns de Can Cabot i vam anunciar que estava en marxa el canvi de sistema i que s’aprovarà 
inicialment en poques setmanes a través d’un Decret de l’Alcaldia.

5) Sr. Pere Móra  Fa poques setmanes es van fer les obres previstes d’asfaltat d’alguns 
carrers. 

Hi havia un compromís amb els veïns del carrer Sant Isidre, que s’aprofitarien aquestes obres 
per eliminar unes barreres arquitectòniques i uns problemes que tenien de circulació de 
vehicles a alta velocitat. També s’havia quedat que s’aprofitaria per eliminar algunes barreres 
del carrer Marina Julià i fer més segurs els itineraris escolars.

Hem vist que no s’han fet aquestes obres i volia preguntar si es pensen fer en el futur i en 
quin termini.

Sr. Salvador Casas  No està tancat definitivament aquest projecte, comptem en poder-les fer 
més endavant.

Vam estar treballant amb els tècnics de Mobilitat i, a demanda també dels tècnics de l’Espai 
Públic, vam veure que teníem la necessitat de fer uns quants metres més d’asfaltat i vam 
decidir ajornar-lo temporalment, espero que no s’allargui massa.

Esperem que en els propers mesos, amb el proper pressupost, puguem fer les intervencions 
de camins escolars i la proposta del carrer Sant  Isidre.

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són  les 
22:10 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Argentona, 5 d'octubre de 2015
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