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Ajuntament d’Argentona

PLE NÚM. 1

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 11 de gener de 2016, es reuneixen al Saló de 
Sessions de l’edifici noble de les Cases Consistorials per tal de celebrar sessió ordinària, en 
primera convocatòria, del Ple Corporatiu els següents membres del mateix, assistits per la 
secretària de l’Ajuntament que certifica:

Alcalde-President.- Eudald Calvo 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 Juvinyà, Carles Martínez Quiroga, 
Maria Montserrat Cervantes Codina i Juan Francisco Fragoso Escribano 

Secretària.- Amparo Martín Muyo

Quan són les 19:00 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) Actes anteriors (núm. 17 de data 9 de novembre, núm. 18 de data 23 
de novembre i núm. 19 de data 14 de desembre)

Sr. Eusebi Traby En l’acta del Ple núm. 17, de 9 de novembre, en la pàgina 26 hi ha un 
apartat que diu: “no cal dir que les vendes dels càntirs han passat, el millor any, de 8.510 
euros a 1.221 euros”, en lloc d’euros són càntirs.

Sr. alcalde  Queda anotada la correcció.

Els esborranys de les actes núm. 17 de data 9 de novembre, núm. 18 de data 23 de 
novembre i núm. 19 de data 14 de desembre, prèvia esmena a la pàg. 26 de l’acta núm. 17 
en el sentit que allà on diu:

“... de 8.510 euros a 1.221 euros...”

Ha de dir:

“... de 8.510 càntirs a 1.221 càntirs...”,

 s’aproven per una unanimitat 
 
1.2) Donar compte decrets d’Alcaldia

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

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

1.2.1) Decret de data 30 de novembre 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 i 180 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 14/2015 per un import total de 
118.868,27€, sota la modalitat de transferències de crèdit i segons el següent detall: 

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Positives  
Partida Concepte Import
Alcaldia   
Policia Local   
130-130-15000 Productivitat personal funcionari - Policia Local 4.200,00
130-130-15100 Gratificacions - Policia Local 5.000,00
Administració de personal  
111-920-22706 Estudis i treballs tècnics 21.780,00
Àrea de Serveis Generals  
UTG Serveis Generals  
200-920-21200 Reparacions, manteniment i conservació edificis 5.400,00
Informàtica  
220-920-22200 Serveis de telecomunicacions 10.000,00
Àrea de Serveis Personals  
PFI   
301-326-22105 Material PFI - productes alimentaris 1.000,00
301-326-22699 Altres despeses diverses - PFI 2.003,27
UTG Cultura   
310-334-22699 Altres despeses diverses 8.585,00
Patrimoni   
314-336-22706 Estudis i treballs tècnics 9.000,00
UTG Esports   
330-340-62500 Mobiliari esportiu 13.000,00
Àrea de Serveis Territorials  
UTG Serveis Públics  

430-150-46200
Transferències corrents a ajuntaments - Ajuntament de 
Mataró (Plana Sita i Can Vilardell) 25.600,00

430-150-21000
Reparacions, manteniment i conservació infraestructures i 
béns naturals 6.800,00

Sostenibilitat  

440-170-21000
Reparacions, manteniment i conservació infraestructures i 
béns naturals 6.500,00

 Total transferències de crèdits positives 118.868,27
TOTAL MODIFICACIÓ 118.868,27

Segon.- El finançament de la modificació,  per un import total de 118.868,27€,  anirà a càrrec 
de les següents partides:

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Negatives  
Partida Concepte Import
Alcaldia   
Administració de personal  
111-920-15000 Productivitat personal funcionari 4.200,00
111-920-15001 Productivitat personal laboral 3.000,00
111-920-15100 Gratificacions 2.000,00
Recaptació   
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501-932-22708 Serveis de recaptació a favor de l'entitat 21.780,00
Àrea de Serveis Econòmics  
Recaptació   
501-932-22708 Serveis de recaptació a favor de l'entitat 15.400,00
Àrea de Serveis Personals  
UTG Educació   
320-320-22617 SGAE 350,00
320-320-22799 Altres treballs realitzats per empreses i prof. 789,00
320-323-21301 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 114,24
Escola Bernat de Riudemeia  
321-323-22106 Productes farmacèutics 40,00
321-323-22110 Productes de neteja i higiene 300,00
321-323-22799 Altres treballs realitzats per empreses i prof. 837,41
Escola d'Argentona  
322-323-22106 Productes farmacèutics 60,00
Escola Sant Miquel del Cros  
323-323-22799 Altres treballs realitzats per empreses i prof. 500,00
E.B. El bosquet  
327-326-22400 Primes d'assegurances 12,62
UTG Cultura   
310-334-48909 Premis 1.585,00
UTG Educació  
320-320-22799 Altres treballs realitzats per empreses i prof. 7.000,00
UTG Educació   
320-320-22602 Publicitat i propaganda 1.000,00
Escola d'Argentona  
322-323-22700 Neteja 3.000,00
322-323-22799 Altres treballs realitzats per empreses i prof. 400,00
Escola Les Fonts  
324-323-22102 Subministraments - gas 4.600,00
Piscina municipal  
338-342-22799 Altres treballs realitzats per empreses i prof. 13.000,00
Àrea de Serveis Territorials  
Urbanisme i Obres  
411-151-22706 Estudis i treballs tècnics 38.900,00

 Total transferències de crèdits negatives 118.868,27
TOTAL FINANÇAMENT 118.868,27

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 4.877.692,47
CAPÍTOL 2 70.000,00 CAPÍTOL 2 6.399.815,37
CAPÍTOL 3 1.962.415,00 CAPÍTOL 3 105.500,00
CAPÍTOL 4 3.725.169,35 CAPÍTOL 4 627.313,03
CAPÍTOL 5 12.550,00 CAPÍTOL 5 9.062,14
Total ingressos corrents 12.908.294,35 Total despeses corrents 12.019.383,01
INGRESSOS DE CAPITAL DESPESES DE CAPITAL
CAPÍTOL 6 0,00 CAPÍTOL 6 4.123.247,11
CAPÍTOL 7 1.317.732,01 CAPÍTOL 7 0,00
Total ingressos de capital 1.317.732,01 Total despeses de capital 4.123.247,11
Total ingressos no financers 14.226.026,36 Total despeses no financeres 16.142.630,12
INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL 8 1.968.288,28 CAPÍTOL 8 0,00
CAPÍTOL 9 886.182,53 CAPÍTOL 9 937.867,05
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Total ingressos financers 2.854.470,81 Total despeses financeres 937.867,05
TOTAL 17.080.497,17  17.080.497,17

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

1.2.2) Decret de data 4 de desembre de 2015

Advertida l’existència d’errada material en la part dispositiva del Decret d’Alcaldia de data 23 
de novembre de 2015, relatiu al reconeixement dels serveis prestats als ajuntaments de Sant 
Andreu de Llavaneres i de Mataró, i de conformitat amb el que es preveu a l’art. 105.2 de la 
Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, vinc en decretar el següent:

Primer.- Rectificar l’errada material existent a la part dispositiva del Decret d’Alcaldia de data 
23 de novembre de 2015, relatiu al reconeixement dels serveis prestats als ajuntaments de 
Sant Andreu de Llavaneres i de Mataró, en el sentit que allà on diu:

Primer.- “...fent un total de 7 anys, 6 mesos i 18 dies...”

ha de dir:

Primer.- “...fent un total de 8 anys, 4 mesos i 18 dies...”

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

1.2.3) Decret de data 10 de desembre 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.- Del dia 23 de desembre de 2015 al dia 7 de gener de 2016, ambdós inclosos, 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.

1.2.4) Decret de data 10 de desembre 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 12:00 hores del dia 11 de desembre de 2015 a les 24:00 hores del dia 13 
de desembre de 2015, ambdós inclosos, 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.

1.2.5) Decret de data 14 de desembre de 2015
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En data 5 de novembre de 2015 l’Ajuntament d’Argentona va sol·licitar un préstec dins el 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per import de 542.546,05 Euros per al 
finançament de diversos projectes d’inversió previstos en el pressupost de l’exercici 2015.

En data 26 de novembre de 2015 la Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament 
d’Argentona l’aprovació, per part de l’entitat financera Banco de Sabadell, SA., del préstec 
sol·licitat per import de 542.546,05 euros i amb les condicions següents: 

Import concedit: 542.546,05 Euros
Tipus d’interès: Euribor 3Mesos + 0,979%
Termini: 10 anys (9 + 12 mesos de carència)
Sense comissions

Vista la comunicació electrònica de data 26 de novembre de 2015 en que el Cap del Servei 
de Programació de la Diputació de Barcelona confirma que el Servei de Programació, donat 
que l’entitat financera ha aprovat l’operació de préstec, presentarà a la Junta de Govern 
Local, la proposta de concessió a l’Ajuntament d’Argentona de la subvenció d’interessos del 
préstec.
 
Atès que per a la tramitació del préstec es requereix l’acceptació de la subvenció atorgada 
per subsidiar el tipus d’interès, la signatura del conveni-tipus que regula els préstecs 
concedits dins el Programa de Crèdit Local i l’aprovació per part de l’Ajuntament del text del 
contracte de préstec corresponent. 

Vist l’informe de tresoreria i intervenció de data 10 de desembre de 2015 i, considerant que 
segons allò establert als articles 52 i 53 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la competència per aprovar el present 
acord ve atribuïda a l’alcalde- president de la Corporació, he resolt el següent:

Primer.- Aprovar el préstec per import de 542.546,05 euros destinat al finançament de 
projectes d’inversions previstos en el pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb les 
condicions següents:

Import concedit: 542.546,05 Euros
Tipus d’interès: Euribor 3Mesos + 0,979%
Termini: 10 anys (9 + 12 mesos de carència)
Sense comissions

Segon.-  Acceptar el redactat de la minuta de préstec (annex 2) del Banco de Sabadell, S.A.

Tercer.- Establir la primera i única disposició del préstec en el moment de la seva signatura i 
per un import de 542.546,05 Euros.

Quart.- Acceptar la subvenció que es concedirà a aquest Ajuntament per part de la Diputació 
de Barcelona destinada a subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat per l’Ajuntament 
d’Argentona dins el Programa de Crèdit Local.

Cinquè.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Argentona, regulador del subsidi del préstec sol·licitat al Banco de Sabadell, 
SA. amb càrrec al Programa de Crèdit Local (annex 1).

Sisè.- Trametre certificat de l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec, 
així com una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta 
de préstec, al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

Setè.- Donar trasllat de la present contractació, als efectes de comunicació, als òrgans de Tutela 
Financera de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Financera. 
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Vuitè.- Donar compte de la present resolució al Ple Corporatiu en la primera sessió que es 
celebri.

1.2.6) Decret de data 24 de desembre de 2015

De conformitat amb el que es preveu als articles quart del Reglament del Consell Municipal 
de Mitjans de Comunicació d’Argentona, l’esmentat Consell estarà integrat, entre d’altres, per 
tres persones de la població proposades pel president, que seran nomenats mitjançant decret 
de l’Alcaldia, del que es donarà compte al Ple de l’Ajuntament.

Vist que, en la sessió ordinària del Consell de Mitjans de Comunicació de data 14 d’octubre 
de 2015, la presidència del Consell va proposar al Sr. Albert Burguera, la Sra. Valèria 
Aubareda i la Sra. Maria Pageo, com a persones vinculades al món de la comunicació i 
ciutadans argentonins, vinc en decretar el següent:

Primer.- Nomenar al Sr. Albert Burguera, la Sra. Valèria Aubareda i la Sra. Maria Pageo, com 
a persones de la població d’Argentona i vinculades al món de la comunicació.

Tercer.- Donar compte del present decret al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que 
celebri.

Quart.- Notificar la present resolució als interessats als efectes oportuns.”

Sr. Eusebi Traby  Referent al préstec que vau firmar, que era per a inversions del 2015, 
aquestes inversions estan totes fetes? Com està el tema d’inversions de 2015?

Sr. alcalde  Estan bastant executades, del total del pla  d’inversions, que eren 750.116€, hi 
havia una petita part que es finançava amb recursos propis, que aquestes diria que s’han 
executat totes, i la part que es finançava a crèdit, que eren 743.590€, pràcticament s’ha 
executat tot.

Les grans despeses de la inversió de 2015 s’han executat, la més important de les quals era 
la reforma de la planta baixa de l’Ajuntament nou, on hi ha l’oficina d’atenció al ciutadà, 
aquesta reforma va costar 155.387€. També hi ha una altre despesa que és la redacció del 
Pla d’Urbanisme que són uns 66.600€, que pràcticament està tota executada, i també hi 
havia la compra d’ordinadors. Una de les que no s’ha fet són les obres a la nau del carrer 
General Llauder, es van pressupostar en el seu moment 25.000€, però entenem  que potser 
més que destinar-hi molts diners, el que hem de fer és buscar una nau que sigui millor per als 
nostres interessos, perquè potser no ha tingut tot l’ús que nosaltres preveiem.

Hi ha algunes despeses que tampoc s’han executat, no perquè no vulguem políticament, sinó 
perquè encara no s’ha executat l’obra, una de les quals són les obres d’urbanització del 
carrer Sant Ramon on estan consignats 11.106€.

També s’han executat, la instal·lació de les plaques fotovoltaiques de l’Ajuntament que són 
16.000€ i les obres de canalització de l’aigua del marge esquerre de la Riera, 30.000€.

Pràcticament s’han executat la totalitat. 

Van quedar-ne assabentats

1.3) Donar compte decrets d’Alcaldia amb reparament

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, dec donar compte al Ple Corporatiu dels 
següents decrets d’Alcaldia:
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1.3.1) Decret de data 23 de desembre de 2015

Vista la relació de despeses núm. 2015/45, per un import total de 28.674,00€, corresponent a 
diverses factures.

Vist l’informe de la interventora de data 22 de desembre de 2015 i el reparament efectuat 
respecte a les factures que se inclouen en aquesta relació de despeses.

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

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

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

Primer.- Avocar-ne la competència i aprovar la relació de despeses núm. 2015/45, amb les 
quanties i amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades en el document adjunt, i per 
un import total de 28.674,00€.

Segon.- Reconèixer les obligacions presentades en la relació de factures adjunta per una 
quantia de 211,68€ amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades en el document 
adjunt, d’acord amb allò previst a l’article 24 i concordants de les Bases d’execució del vigent 
pressupost municipal.

Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions presentades en la relació adjunta per 
una quantia de 28.462,32€ amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades en el 
document adjunt, d’acord amb allò establert per l’article 24 i concordants de les Bases 
d’Execució del Pressupost.

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

Cinquè.- Notificar la present resolució als Serveis d’Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat 
als efectes procedents.

Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple Corporatiu en la primera sessió que es 
celebri.”

Van quedar-ne assabentats

1.4) Ratificació resolucions d’Alcaldia

El Sr. alcalde compte de la següent moció:

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

1.4.1) Decret de data 23 de desembre de 2015

Vist que gener del 2015, es va signar conveni de col·laboració per el SAD entre l’Ajuntament 
d’Argentona i el Consell Comarcal del Maresme amb motiu de la jubilació d’una treballadora 
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familiar. La finalitat d’aquest conveni era garantir la continuïtat dels casos atesos i donar 
cobertura a totes les persones d’Argentona que per manca d’autonomia necessitaven aquest 
servei. Actualment, la valoració que es fa des del departament de serveis socials del Servei 
d’Ajuda a Domicili a través d’aquesta empresa externa es força positiva i és per aquest motiu 
que proposem donar-li continuïtat a l’any 2016.

Vist l’informe de la Treballadora Social, de la Interventora accidental i vista l’urgència existent 
en l’aprovació per tal que el servei s’iniciï a 1 de gener de 2016 i en exercici de
les competències que m’atorga l’article 21.k de la llei 7/85, decreto el següent:

Primer.- Avocar la competència i aprovar la addenda econòmica per a l’ any 2016 del servei 
d’atenció domiciliaria (SAD social i SAD dependència), que s’adjunta als present
acords.

Segon.- L’execució de l’esmentat conveni resta condicionat a l’existència de consignació 
pressupostària suficient i adequada, per al pressupost del 2016.

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

Quart.- Sotmetre el present acord a ratificació del ple corporatiu.”

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

1.5) Modificació membre Comissió de Seguretat en matèria de protecció de dades.-

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

“En data 7 de juliol de 2014 el Ple Corporatiu va designar una comissió de seguretat 
encarregada de coordinar i controlar les tasques definides en el manual de funcions i 
obligacions dels usuaris en matèria de protecció de dades de caràcter personal de l’entitat, 
aprovat pel Ple Corporatiu de data 7 de gener de 2013, i de portar a terme les funcions 
previstes en la normativa sobre protecció de dades.

El Ple Corporatiu de data 1 de juliol de 2015 va nomenar com a membre i coordinador de la 
Comissió de Seguretat al Sr. Guillem Saleta Perejoan en substitució del Sr. Salvador Casas 
Burgués.

Vist que com a conseqüència dels canvis organitzatius produïts a l’Ajuntament és necessari 
modificar la composició de la Comissió, es proposa al Ple Corporatiu municipal l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Modificar la composició de la Comissió de Seguretat en matèria de protecció de 
dades que estarà integrada per les següents persones:

 Àngel Puig Boltà (Regidor de Cultura, Educació i Patrimoni)
 Aina Gómez Herrera (Regidora de Mobilitat, Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i 

Habitatge)
 Susana López Rico (Regidora de Recursos Humans, Benestar Social i Igualtat)
 Amparo Martin Muyo (Secretària)
 Xavier Valls Planas (Enginyer Municipal)

El Coordinador de la Comissió de Seguretat serà el regidor d’Innovació Tecnològica, i 
Participació i Transparència, Sr. Guillem Saleta Perejoan.

Segon.- Notificar la present resolució als interessats.”
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Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 11 vots a favor (Eudald Calvo Català, Guillem 
Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador Casas Burgués, 
Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, 
Montserrat Cervantes Codina i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 6 abstencions (Pep Masó 
Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, 
Assumpta Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue)

1.6) Modificació d’un fitxer que conté dades de caràcter personal.-

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

“El Ple Corporatiu en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2015 va aprovar la creació del 
fitxer “Sol·licituds d’accés a la informació pública”, que conté dades de caràcter personal.

Ateses les consideracions efectuades per l’Agència Catalana de Protecció de Dades en data 
25 de novembre de 2015 en relació a l’esmentat fitxer, en el sentit d’incloure les 
comunicacions de dades previstes als articles 30 i 31 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es proposa al Ple Corporatiu 
l’adopció dels següents acords.

Primer.- Modificar el contingut del fitxer que conté dades de caràcter personal, denominat  
“Sol·licituds d’accés a la informació pública”, aprovat per acord del Ple Corporatiu en sessió 
de data 5 d’octubre de 2015, en el següent sentit:

- Modificar l’apartat 11) “Les cessions de dades” especificat en l’Annex I del fitxer relatiu a les 
sol·licituds d’accés a la informació pública, que quedarà redactat de la següent manera:

..../...
11. Cessió de dades: Jutjats, tribunals, organismes oficials competents, entitat o òrgan que 
disposi de la informació (art. 30 de la Llei 19/2014) i tercers amb drets o interessos afectats 
(art. 31 de la Llei 19/2014).
..../.....

Segon.- Publicar els presents acords al BOPB als efectes oportuns.

Tercer.- Notificar els presents acords als efectes procedents.”   

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 11 vots a favor (Eudald Calvo Català, Guillem 
Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador Casas Burgués, 
Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, 
Montserrat Cervantes Codina i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 6 abstencions (Pep Masó 
Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, 
Assumpta Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue)

1.7) Iniciar l’expedient pel nomenament de na Josepa Vila Ibora “Pepi Vila” com a filla 
predilecta d’Argentona

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Vista la instància presentada per en David Farell Garrigós acompanyada de signatures 
recollides així com d’adhesions d’entitats en la qual presenta la iniciativa popular de 
nomenament de na Josepa Vila Ibora “Pepi Vila”, com a filla predilecta d’Argentona. 

Atès el que disposa l’article 23 i següents del Reglament de Protocol, Honors i Distincions de 
la vila d’Argentona conforme al procediment a seguir per a la concessió de la condició de fill 
predilecte és iniciar l’expedient administratiu que serveixi per determinar els mèrits o 
circumstàncies que aconselli aquesta distinció, nomenant un instructor i un secretari. 
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És per això que al Ple Corporatiu proposo l’adopció del següent 

ACORD

Únic.- Iniciar l’expedient administratiu per a la concessió de la condició de filla predilecta de la 
vila a na Josepa Vila Ibora “Pepi Vila”, nomenant al regidor, Sr. Àngel Puig Boltà com a 
instructor de l’expedient i com a secretari a la funcionària de la Corporació, Carme Ruano.”

Sr. alcalde Iniciem aquest expedient que, si s’escau, acabarà amb el nomenament de la Sra. 
Pepi Vila com a filla predilecta d’Argentona, això s’haurà de discernir amb el Sr. Àngel Puig 
com a instructor d’aquest expedient i  no tinc cap mena de dubte que és molt possible que 
acabi així perquè em sembla que tots els presents coneixem a aquesta persona i creiem que 
ha tingut mèrits perquè s’iniciï aquest expedient.

Agrair a les persones que han iniciat aquest expedient entre les quals el Sr. David Farell i 
Garrigós, que ha impulsat una recollida de signatures i també de signatures d’entitats que 
s’han adherit a aquesta proposta.

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

1.8) Resolució recurs de reposició contra acord plenari de data 9 de novembre de 2015 
relatiu a la modificació i interpretació del contracte per la concessió de la gestió i 
explotació del servei de l'escola bressol "El Cargol Treu Banya"

El Sr. Àngel Puig dóna compte de la següent moció:

“Vist l’informe de Secretaria de data 29 de desembre de 2015, el qual literalment diu:

“Vist el recurs de reposició interposat per l’empresa CLECE, S.A. adjudicatària del contracte 
de gestió i explotació del servei de l’escola bressol municipal del Cros d’Argentona “Cargol 
Treu Banya, contra l’acord plenari de data  9 de novembre de 2015 , relatiu a la  modificació i 
interpretació del contracte, s’ha d’informar el següent:

Primer.- El recurs  es fonamenta en el següent:

- En relació a la modificació, el contractista no s’oposa, però al·lega que implicarà 
l’acomiadament d’una educadora i això li causarà el perjudici econòmic del cost de 
l’acomiadament i, per tal de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió, l’Ajuntament 
li ha de compensar amb l’import corresponent a la indemnització per l’indicat 
acomiadament.

- Pel que fa la interpretació, l’empresa manifesta que els pactes s’han de conservar i 
que fins ara no s’havia produït discrepància al respecte i que no s’ha duplicat cap cost.

- La modificació del contracte i la deducció acordada  com a conseqüència de la 
interpretació del contracte li provoca un desequilibri que ha de ser compensat.
 

 Segon.- Pel que fa al primer motiu d’impugnació, tal com ja es va informar en data 
26/10/2015  i en data 9/12/2015 la modificació del contracte que es proposa estava prevista a 
la clàusula 18 del plec de clàusules econòmic-administratives i tècniques particulars del 
contracte, en el sentit que:

“.../... El tipus i nombre d’aules en servei en cada curs serà determinat per l’Ajuntament 
d’Argentona, de conformitat amb l’interès públic i el nombre de demandes.
.../...
En cap cas aquestes modificacions es consideraran substancials.
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Si les modificacions suposessin la necessitat d’incrementar o reduir personal, el preu del 
contracte s’incrementaria o reduiria aplicant els preus unitaris que s’acompanyen a la 
proposició,.../...”

En relació a la necessitat de compensar per mantenir l’equilibri econòmic, quan es produeixi 
el desequilibri, i si realment es produeix, el contractista haurà de formular la corresponent 
petició indemnitzatòria, a la que haurà acompanyar els justificants de tota índole en que basi 
el seu dret, i en aquell moment es resoldrà. 

No obstant l’anterior s’ha de tenir present  que el propi plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars del contracte preveia la modificació  acordada, i que el Plec considerava 
expressament aquesta modificació com a no substancial, és a dir, es podia haver acordat en 
qualsevol moment i en qualsevol curs escolar, pel que aquesta possible modificació formaria 
part del risc ordinari del contracte. 

No podem deixar de considerar que es tracta d’un contracte de concessió de serveis que es 
caracteritza pel fet que el concessionari assumeix el risc de l’explotació, i aquest era un dels 
riscos que assumia el concessionari, que es suprimís alguna aula per falta d’infants, i el propi 
Plec preveia que quan això es produís el preu del contracte es reduiria amb al el preu unitari 
que es preveu a la proposició. Significativament  el Plec no inclou cap previsió sobre que 
l’ajuntament  hagi de compensar al concessionari per la supressió d’aules, i no ho fa perquè 
el plec considera aquesta possible modificació  una pràctica ordinària que inclús podria haver-
se produït cada curs escolar.

Tenint en compte el contingut del Plec, el concessionari havia de fer les previsions oportunes 
en la seva oferta i especialment en els contractes formalitzats amb les educadores. Si 
aquestes previsions no s’han fet es responsabilitat exclusiva del concessionari que ha 
d’assumir íntegrament les conseqüències de la modificació prevista al Plec. 

Tercer.- Pel que fa la segon motiu d’impugnació. referent a la interpretació del contracte, es 
tracta d’esmenar una errada material existent en l’oferta que, de manera presumiblement  
involuntària, inclou un concepte duplicat que ja es satisfà de manera separada mitjançant 
l’aplicació d’un preu unitari.

És cert que l’Ajuntament no ho detectat fins ara, però això no ha de ser obstacle per rectificar 
l’error en el moment en que es detecta.

Quart.- Pel que fa a la tercer motiu d’impugnació s’ha de donar per reproduït el que s’ha 
informat anteriorment pel que fa a la modificació del contracte. S’ha d’afegir,  pel que fa a la 
duplicitat, que efectivament el concessionari deixarà de cobrar un concepte duplicat, però 
s’ha de tenir present que l’únic perjudicat amb aquesta duplicitat es l’ajuntament que  en tot 
cas hauria d’incoar expedient de reintegrament de pagaments per tal de recuperar les 
quantitats que hagi pogut  pagar de manera duplicada.

Per tant, el meu parer, s’han de desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat  per 
CLECE, S.A., en data 23/12/2015.”

I vist l’informe d’Intervenció, al Ple Corporatiu es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 23 de desembre de 2015 per 
l’empresa CLECE, S.A., CIF núm. A-80364243, contra l’acord plenari de data 9 de novembre 
de 2015 relatiu a la modificació i interpretació del contracte per la concessió de la gestió i 
explotació del servei de l’escola bressol “El Cargol Treu Banya”, de conformitat amb la 
motivació continguda en els antecedents de la present moció.

Segon.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns.”
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Sr. Xavier Collet Ens porten la resolució d’un recurs de reposició en el que, jurídicament i 
segons el que es va establir en el contracte, per nosaltres no hi ha cap inconvenient.

Aquest tema és una derivada del que ja vam aprovar fa uns plens, que és que en aquest curs 
es va haver de suprimir una classe en l’escola “Cargol Treu Banya”.

Voldria parlar d’aquesta situació i preguntar-li com és que s’ha hagut de suprimir aquesta 
classe. S’ha tret alguna conclusió de per què s’ha hagut de suprimir aquesta aula?

Sr. Àngel Puig  En el seu moment, potser no vaig donar suficient informació, des de la 
regidoria és un tema que ens preocupa i vàrem intentar, juntament amb Serveis Socials, 
esbrinar el nombre de naixements, què passava? Investigar perquè no venien a l’escola 
bressol.

Una gran majoria de nadons eren de famílies immigrants, on no tenen la cultura de dur el nen 
a l’ escola bressol des del naixement. Vàrem mirar si era un problema econòmic, perquè ens 
preocuparia que per motius econòmics no portessin els seus fills a l’escola. Aquest punt no 
l’hem pogut acabar d’esbrinar, estem treballant amb Serveis Socials per saber si hi ha algun 
problema econòmic que impedeixi portar aquests nens a l’escola bressol. 

El que vam fer és evitar que hi hagués una educadora sense cap classe, no tenia sentit, ja 
que el contracte ens permet fer canvis.

Per tant, el problema no és que no hi haguessin infants, que sí que hi ha, encara que pocs, 
sinó que és un tema cultural i no sabem si el tema econòmic és un greuge que es manifesta a 
l’hora de fer servir el serveis de l’ escola bressol. 

Sra. Susana López  Des de Serveis Socials no tenim encara clar si és un tema econòmic, el 
que sí sabem és que no seria problema ja que recordem que fa dos anys vam aprovar una 
línia de bonificacions de la taxa de l’escola bressol, una família pot arribar a pagar només un 
25% de la taxa. Si fos un problema econòmic tindríem la solució a l’Ajuntament, però és que 
aquestes famílies ni tan sols s’adrecen als serveis socials o als serveis municipals amb la 
necessitat de tenir coberta l’escola bressol.

També s’ha de dir que hi ha molt d’atur i les dones tenen més dificultat per accedir-hi a un lloc 
de feina, per tant tenen assumit el rol que s’han de quedar a casa amb les criatures. Això és 
una cosa que s’ha de treballar i s’està treballant, en aquest tipus de famílies és un problema 
amb el que ens trobem.

Per tant si fos un tema econòmic tindríem les eines per poder-lo arreglar.

Sr. Xavier Collet  En algunes ocasions, Sr. Puig, davant d’un problema que s’ha trobat en la 
seva regidoria, vostè ho porta als plens, explica els motius, nosaltres ens el creiem però 
després tenim la sensació que no s’ha acabat d’explicar del tot, veiem que hi ha més 
problemes dels que se’ns havia explicat i una manca d’iniciativa o d’eficàcia per resoldre 
aquests problemes, ho dic des de la intuïció i sense més coneixement.

Si a hores d’ara no saben si en aquella classe hi ha un problema econòmic, jo no sé quan 
esperen a saber-ho, perquè és important, estem a gener i el curs va començar fa quatre 
mesos. Si això ho sabem més endavant, ja no cal que fem gaires gestions perquè el curs ja 
s’haurà acabat.

Tot el que ens ha anat explicant hauria de ser un toc d’alerta per posar-s’hi i resoldre el 
problema. Si resulta que aquests infants que van néixer l’any passat al veïnat del Cros són de 
famílies nouvingudes, crec que encara amb més èmfasi hem de treballar perquè hi hagi una 
escolarització quan abans millor, perquè l’escolarització és un dret i un benefici individual, 
familiar i per la col·lectivitat. 
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Si a més aquestes famílies estan a l’atur, encara amb més motiu s’ha de vetllar per que 
aquests alumnes durant unes hores al dia tinguin un entorn que surti una mica d’aquest 
ambient de precarietat.

Jo crec que aquí s’ha de fer una feina ràpida i molt més eficaç, no hi ha prou amb dir que com 
que aquestes famílies són immigrants no s’adrecen a l’escola per voler-se escolaritzar, si no 
s’adrecen som nosaltres que hi hem d’anar. Jo crec que això no s’ha fet prou i hi ha una 
manca d’eficàcia a l’hora de fer la feina i de plantejar-se que aquest no és un problema 
menor.

Ara anem a aprovar una resolució que, d’acord amb el contracte, no hi ha cap dubte que s’ha 
de fer d’aquesta manera, però abans ha hagut una mancança amb la feina i els objectius.

Per tant, nosaltres ens abstindrem.

Sr. Àngel Puig Crec que hi ha algunes preguntes i reflexions que crec que tenen una gran 
ambigüitat perquè són suposicions que es fan. Des de la regidoria d’Educació i de Serveis 
Socials hem treballat amb aquest tema i l’estem treballant i la prova són els projectes que 
hem engegat al barri del Cros per poder solventar  aquestes mancances que puguin haver-hi, 
i que la totalitat dels nens estiguin escolaritzats, si és possible.

Si em pregunta si hem anat casa per casa, això no ho hem fet i no creiem que ho hagem de 
fer, però sí que hem de saber per què tots els nadons que hi ha en el barri no han pogut tenir 
el servei de l’escola bressol, si no han volgut, si com diu la Susana, són fills de mares 
aturades o pares aturats i per tant ja se’ls queden a casa, tot això és una informació que la 
estem treballant amb la rapidesa que ens marca la pròpia feina del dia a dia. Que no li hem 
donat la prioritat que vostè està dient? No ho sé, però hi estem treballant ja que per nosaltres 
és una alarma que la hem de tenir en compte i que la tenim molt present.

Sra. Susana López  M’agradaria recordar un parell de coses que són importants, estem 
parlant d’una escola bressol que està situada en el barri del Cros, on hi ha una escola que és 
un centre d’atenció preferent perquè té una ràtio molt baixa; ja tenim dificultats per omplir les 
aules d’educació obligatòria, s’ha de recordar que l’educació de 0 a 3 no és obligatòria, per 
tant l’Ajuntament no és ningú per obligar a una família a portar a un nen a l’escola bressol. 

Treballem per detectar situacions de dificultat en les famílies, és gran part de la nostra feina, 
es treballa molt amb xarxa amb les escoles i entitats socials com, “Creu Roja”, “Cáritas” i 
d’altres, per intentar detectar dificultats, però també una família té dret a triar quin és el tipus 
d’ajuda que més necessita. 

El fet que aquestes famílies en situació d’atur no s’hagin adreçat a Serveis Socials per 
demanar un pagament d’una escola bressol, no vol dir que no tinguin una cobertura per 
necessitats que la família i el tècnic de Serveis Socials entenguin que són més prioritàries.

Sí que és veritat que hem de treballar en la inclusió de tots els vilatans d’Argentona, però no 
dubti que ho estem fent, i que qualsevol aportació que ens puguin fer des de “Tots per 
Argentona” serà benvinguda.

També  voldria fer una pregunta, vostè ha dit que té “ímputs”, que això que estem explicant, 
el regidor d’Educació i jo, no és correcte, perquè li ha arribat d’alguna banda, a mi 
m’agradaria que ens ho pugui explicar, perquè potser vostès tenen alguna informació que a 
nosaltres no ens ha arribat i que ens agradaria saber.

Sr. Xavier Collet  Jo en cap cas he dit que s’hagi d’obligar a les famílies a escolaritzar, 
evidentment que no, però aquí hi ha la feina de la regidoria, els Serveis Socials tampoc són 
cap obligació de l’ajuntament i bé que vostè defensa la seva feina, per tant jo li demano la 
mateixa dedicació. 
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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, 
Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga i 
Montserrat Cervantes Codina) i 7 abstencions (Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, 
Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé, Eusebi 
Traby Ysalgue i Juan Fco. Fragoso Escribano)

1.9) Recuperació d’ofici terreny de propietat municipal situat al veïnat de Sant Miquel 
del Cros 

El Sr. Salvador Casas dóna compte de la següent moció:

“S’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient de recuperació d’ofici del terreny de propietat 
municipal, situat al veïnat de Sant Miquel del Cros, plaça Blas Infante, davant del bloc núm. 7, 
locals 28-30, de domini públic municipal, i ocupada actualment amb la instal·lació d’una 
pèrgola ancorada al paviment que no disposa de cap tipus de llicència i que no s’ajusta al que 
es preveu a l’ordenança de l’ús de la via pública amb instal·lació de terrasses, paravents i 
vetlladors, en el que s’ha acreditat la possessió municipal del bé fins al moment de la 
usurpació.

S’ha donat audiència a l’interessat que no ha presentat al·legacions.
 
Vist l’informe de la secretària de data 27 d’octubre de 2015, que transcrit literalment diu :

“Per informe de l’inspector municipal d’Obres de data 22 d’octubre de 2015, s’ha informat del 
fet de l’ocupació de la via pública al veïnat del Cros, davant del bloc núm. 7, locals núm. 28-
30, amb la instal·lació d’una pèrgola ancorada al paviment de la què no disposa de cap tipus 
de llicència i no s’ajusta al que es preveu a l’ordenança de l’ús de la via pública amb la 
instal·lació de terrasses, paravents i vetlladors vigent.

La porció de terreny ocupat forma part de la via pública, és un bé de plena propietat 
municipal, bé de domini públic. Consta a l’Inventari general de béns de l’Ajuntament, a la fitxa 
112.005 Bens de domini públic, d’us públic, vials urbans.

L’Ajuntament ha gaudit de la possessió immediata de la porció de terreny en qüestió fins que 
va ser ocupada sense cap títol legitimador per part d’un particular que en reté la possessió en 
aquests moments.

Presumptament, segons informe de l’inspector municipal d’Obres abans mencionat, el 
responsable d’aquesta ocupació és el Sr. Mario Esquivel Feria.

Donada la potestat municipal de recuperació d’ofici dels seus béns, procedeix l’adopció d’un 
acord plenari previ expedient contradictori amb audiència dels interessats.”

Vistos els informes de l’inspector d’obres de dates 22 d’octubre de 2015 i 30 de desembre de 
2015.

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

ACORDS:

Primer.- PROCEDIR a la recuperació d’ofici del terreny situat al veïnat de Sant Miquel del 
Cros, plaça Blas Infante, davant del bloc núm. 7, locals 28-30, de domini públic municipal, i 
ocupada actualment amb la instal·lació d’una pèrgola ancorada al paviment que no disposa 
de cap tipus de llicència i que no s’ajusta al que es preveu a l’ordenança de l’ús de la via 
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pública amb instal·lació de terrasses, paravents i vetlladors, i que consta a l’Inventari general 
de béns de l’Ajuntament, a la fitxa 112.005 Bens de domini públic, d’us públic. 
Les característiques de la pèrgola són: consta de 3 columnes de suport, la columna que està 
més a prop de l’avinguda Mediterrani té una cimentació aproximada d’1,6x0,8x0,2 m., i al 
costat hi passen serveis d’electricitat, i també hi ha una arqueta de recollida d’aigües pluvials i 
el tub de desguàs passa per sota de la pròpia cimentació, les altres dos columnes tenen una 
cimentació d’aproximadament d’1,0x0,8x0,6 m.. Les columnes estan fixades a les sabates de 
formigó amb 4 espàrrecs i cargols  

Segon.- ORDENAR al Sr. Mario Esquivel Feria, que en el termini d’un mes des de la 
notificació dels presents acords, cessi en l’ocupació de l’esmentat terreny i procedeixi a retirar 
la pèrgola, amb la cimentació, existent al terreny municipal, deixant el citat terreny municipal a 
la lliure disposició de l’Ajuntament, i en perfectes condicions d’us, conservació i neteja les 
instal·lacions que passen per sota la pèrgola i/o la seva cimentació.

Tercer.- DISPOSAR que, en cas de que el Sr. Mario Esquivel Feria, no doni compliment a 
l’ordre continguda al paràgraf precedent, es procedirà a l’execució forçosa de l’esmentada 
ordre, al seu càrrec.

Quart.- DELEGAR en l’alcalde la competència per a portar a terme l’execució forçosa de 
l’ordre anterior en cas d’incompliment del Sr. Mario Esquivel Feria.

Cinquè.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats.

Sr. Eusebi Traby  Amb aquest tema de les terrasses ja portem des del Ple del 5 d’octubre 
intentant buscar una solució.

La moció que vam presentar i que va ser aprovada per unanimitat, cal recordar que en el 
primer punt deia: ”Que el govern faci complir la Ordenança reguladora de l’esmentada 
activitat d’acord amb el que en ella s’estipula, eliminant-se les discriminacions entre els 
establiments i en benefici de la qualitat de vida ciutadana”. 

Nosaltres no volem solucions individuals i en aquest cas és una discriminació, ja que no 
aborda el problema col·lectiu. Actualment les cadires i taules que es deixen al centre del 
poble és igual de penalitzable que aquest bar. 

No avancem, només hem tingut una reunió fa un mes amb el regidor Sr. Casas i res més, tot 
això està igual que fa tres mesos.

Per tot això votarem en contra i ho farem per forçar una solució a aquest problema.

Sr. Salvador Casas Això no és una discriminació, és un fet aïllat que no és comparable a la 
resta de termes que estava utilitzant i que estic d’acord amb vostè que hem de resoldre.

Vostè  fa esment a una reunió que vam tenir fa un mes, crec recordar el 14 de desembre, 
vostè sap que des del 14 de desembre, que vam arribar a uns compromisos d’endreçar tota 
la problemàtica de les terrasses d’Argentona, hem tingut tres setmanes inhàbils degut al 
període de vacances dels treballadors municipals. En aquestes quatre setmanes no ha estat 
possible trobar-nos amb personal de la casa implicat en el tema de les terrasses, fins avui.

La intenció és exactament la mateixa, endreçar tot el tema de les terrasses tal com vam 
quedar amb vostè i el Sr. Masó a la reunió que vostè esmentava, estem posant solucions i li 
demano que ens doni unes quantes setmanes més de marge per veure que les coses es 
solucionen. Els demano la seva col·laboració també i que no votin en contra d’aplicar la 
normativa com és el cas que estem portant ara. Jo crec que són dues coses diferents, i 
m’agradaria que es replanteixi el seu vot en contra i que voti a favor, que és el que donarà 
sentit desprès a poder aplicar la normativa en tots els casos.
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Sr. Eusebi Traby  En primer lloc li agraeixo que estigui treballant i que ens veiem el més 
ràpid possible.

Nosaltres no votem en contra de l’ordenança, nosaltres votem en contra d’aquesta 
penalització que se li fa a aquest bar, perquè creiem que aquest és un tema individual i que 
forma part d’aquest paquet del problema que tenim d’ordenances. Pensem que aquest bar té 
el mateix dret a esperar que es solucioni el tema de les terrasses i bars, i veiem una 
discriminació.

Esperem a buscar una solució general per veure què fem, i a partir d’aquí actuem, però amb 
tots els casos, no en un cas particular.

Sr. Salvador Casas  Crec que s’equivoca en el seu raonament, una cosa és com s’està 
actuant en tenir endreçat l’espai públic en el tema de les terrasses, que requereix d’una 
llicencia anual o temporal, i una altra molt diferent és una llicència permanent que aquest 
establiment no té. Per tant no és comparable, ja he entès que no votava en contra de 
l’ordenança perquè no votem cap ordenança avui, estem votant l’aplicació d’una ordenança.

Per tant el que li demano és que ens facilitem tots l’aplicació de les ordenances en funció de 
si la llicencia compleix o compleix malament.

Li demano que voti a favor, perquè això ens donarà més força per aplicar l’Ordenança de 
l’Ocupació de la Via Pública amb Terrasses.

Sr. Eusebi Traby  Nosaltres també creiem que les taules i cadires que hi ha actualment 
també estan d’una forma il·legal. No obstant li veig amb bona fe  i ganes de treballar. 
Retirarem el vot en contra i ens abstindrem.

Sr. Salvador Casas  Hagués preferit que votessin a favor de complir l’ordenança municipal.

Sr. Xavier Collet  El Sr. Casas ens demana que votem favorablement per donar força al 
compliment de l’ordenança i jo el que li demano és que posin més èmfasi en el treball, perquè 
vostè diu que es van reunir el 14 de desembre, però això ve d’una moció que vam presentar 
el Ple d’octubre. Vostè es justifica amb que hi ha hagut festes i setmanes inhàbils, però 
aquestes setmanes inhàbils deuen ser per tot, bé que presenten això i no hi ha manera que 
presentin allò altre.

Aquí hi ha diferencies i semblances importants, estem recuperant un espai perquè hi ha una 
pèrgola ancorada en el paviment, això és una diferencia perquè nosaltres estem parlant de 
taules i cadires que no estan ancorades, però pel que fa a l’ús de l’espai públic, a nivell 
pràctic, hi ha poca diferència. 

Per tant els demanem la mateixa rapidesa, posin-se a la feina i tirin endavant lo altre que els 
vam proposar el mes d’octubre. Nosaltres ja entenem perquè això tira endavant i allò altre no. 
Aquesta moció tira endavant perquè recuperació d’ofici és un expedient que es porta des de 
Secretaria i es fa la feina amb rapidesa. I en canvi el que li estem demanat és una feina 
política que no hi ha manera que tiri endavant.

Sr. Salvador Casas  Li tornaré a explicar perquè sembla que no ens acabem d’entendre. 
Quan estem parlant de cadires o quan estem parlant d’ancoratges estem parlant de coses 
molt diferents. Li recordo que al mes de gener s’acostumen a demanar les llicencies per a 
l’any en curs de les terrasses, en aquest moment no podem actuar perquè no hi ha les 
llicencies i són anuals o temporals, en canvi una pèrgola té una altra tipologia de llicencia que 
no és temporal sinó que acostuma a tenir un termini més llarg, això ens dona peu a tractar de 
forma diferenciada una cosa i l’altra.

Vostè comenta que Administració va més de pressa, això va començar al mes de setembre, 
el 27 d’octubre és quan la Secretària fa l’informe de Secretaria, però això ve d’abans.
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El que els estic dient és que no trigarem tant de temps en aplicar la disciplina, en el marc de 
l’espai públic, pel que fa referència a taules i cadires, per això us demano la vostra 
col·laboració. 

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 11 vots a favor (Eudald Calvo Català, Guillem 
Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador Casas Burgués, 
Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, 
Montserrat Cervantes Codina i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 6 abstencions (Pep Masó 
Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, 
Assumpta Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue)

2. PROPOSTES URGENTS.- 2.1) Donar compte decrets d’Alcaldia dia 5 de gener de 
2016.-

Sr. alcalde  Hi ha tot un paquet de qüestions que han entrat per urgència que van relacionats 
amb la entrada d’”Esquerra Republicana” en el govern. El fet de que sigui per urgència nomes 
respon a una qüestió i és que vaig delegar en aquests dies l’alcaldia al Sr. Salvador Casas. 
Per tant una de les potestats que té l’alcalde que és moure les regidories o en aquest cas 
incorporar al govern a “Esquerra Republicana”, no la podia exercir i per tant no es podia 
signar abans.

Tothom ha vist aquesta qüestió als mitjans de comunicació, però avui formalitzem i donem 
compte de tot plegat.

Sr. Pep Masó  Des de “Tots per Argentona” demanem fer la votació punt per punt.

Sotmesa a votació la urgència de la present moció s’aprova per unanimitat 

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció esmenada:

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

2.1.1) Decret de data 5 de gener de 2016

Són competència exclusiva d’aquesta Alcaldia, segons allò previst en els articles 54 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, 32 del ROM i 52 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre,  el nomenament 
i cessament dels membres de la  Junta de Govern Local.

Els nomenament es faran lliurement per l’Alcaldia mitjançant resolució de la que es donarà 
compte al Ple en la primera sessió que celebri, notificant-se, a mes, personalment als 
designats, havent-se de publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la comunicació als interessats (art. 32 
del ROM).

Vist que és necessari modificar la composició de la Junta de Govern Local establerta per 
Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, vinc en resoldre:

Primer.- Amb efectes des del dia 5 de gener de 2016, deixar sense efectes el nomenament 
com a membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de les regidores Sra. 
Susana A. López Rico i Sra. Aina Gómez Herrera.

Segon.- Amb efectes des del dia 5 de gener de 2016, nomenar com a membre de la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament als regidors Sr. Pere Móra i Juvinyà i Sr. Carles Martínez i 
Quiroga.
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Tercer.- Com a conseqüència de les anteriors modificacions, la Junta de Govern Local 
d’aquest Ajuntament estarà formada, amb efectes des del dia 5 de gener de 2016, com 
segueix:

Alcalde-President: Il·lm. Sr. Eudald Calvo Català

Regidors/es:   Sr. Pere Móra i Juvinyà
Sr. Salvador Casas Burgués
Sr. Àngel Puig Boltà

    Sr. Guillem Saleta Perejoan
Sr. Carles Martínez i Quiroga

           Secretari\ària: El\la de la Corporació.

Quart.- La present Resolució s’haurà de publicar en Butlletí Oficial de la Província, es 
notificarà als interessats i del seu contingut se’n donarà compte al Ple Corporatiu en la 
primera sessió que celebri.

2.1.2) Decret de data 5 de gener de 2016

És competència exclusiva d’aquesta Alcaldia, segons allò previst en els articles 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, 41 del ROM i 46 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, el nomenament i 
cessament dels tinents d’alcalde.

El nomenament es farà lliurement per l’Alcaldia, entre els membres de la Junta de Govern Local, 
i determinarà l’ordre d’aquests als efectes de la relació a l’hora de la substitució de l’alcalde.

El nomenament es farà per decret i haurà de ser comunicat al Ple pel seu coneixement (art. 41 
del ROM)

Vist que és necessària la modificació dels tinents d’alcalde designats per Decret de l’Alcaldia de 
data 15 de juny de 2015, com a conseqüència de la modificació dels membres de la Junta de 
Govern Local, vinc en decretar el següent:

Primer.- Amb efectes des del dia 5 de gener de 2016 deixar sense efectes el Decret de l’Alcaldia 
de data 15 de juny de 2015, de nomenament de tinents d’alcalde.

Segon.- Amb efectes des del dia 5 de gener de 2016  es nomenen com a tinents d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Argentona i per l’ordre relacionat, als regidors/es següents:

1r. tinent d’alcalde, Sr. Pere Móra i Juvinyà
2n. tinent d’alcalde, Sr. Salvador Casas Burgués
3r. tinent d’alcalde, Sr. Àngel Puig Boltà
4t. tinent d’alcalde, Sr. Guillem Saleta Perejoan
5è tinent d’alcalde, Sr. Carles Martínez i Quiroga

Tercer.- Correspon als Srs. tinents d’alcalde, en quan a tals, substituir per l’ordre en què es 
relacionen a l’Il·lm. Sr. alcalde en la totalitat de les seves funcions en els supòsits d’absència, 
malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, així com 
desenvolupar les funcions de Batlle en el cas de vacant en l’Alcaldia fins a la presa de possessió 
del nou alcalde.
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Quart.- La present Resolució s’haurà de publicar en Butlletí Oficial de la Província, es 
notificarà als interessats i del seu contingut se’n donarà compte al Ple Corporatiu en la 
primera sessió que celebri.

2.1.3) Decret de data 5 de gener de 2016

L’alcalde pot delegar les seves atribucions, llevat de les previstes en els articles 21.3) i 71 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, en els termes previstos en els articles 43 a 45 del ROM i en els articles 43 i 
44 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre .

La delegació d’atribucions es farà per l’alcalde mitjançant Resolució, que haurà d’ésser 
notificada als interessats per a la seva acceptació que haurà d’ésser-ho en termini de tres dies, 
havent-se de publicar en el BOP i donar compte al Ple Corporatiu en la primera sessió que 
celebri.

Per Decret de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2015, modificat per un altre de data 25 de juny de 
2015, es va estructurar l’Ajuntament d’Argentona en determinats departaments polític-
administratius i es va efectuar la delegació d’atribucions en determinats regidors municipals.

Tenint en compte que en aquest moment és necessari modificar l’estructura organitzativa i les 
delegacions efectuades, vinc en decretar el següent:

I) Modificar els punts primer, segon i tercer del Decret de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2015, 
modificat per un altre de data 25 de juny de 2015, relatiu a l’estructura departamental i atribució 
de delegacions, que quedaran redactats de la següent manera:

Primer.- L’Ajuntament de la vila d’Argentona resta estructurat en els següents departaments 
polític-administratius: 

- Alcaldia

- Administració General

- Mitjans de Comunicació

- Innovació Tecnològica

- Participació i Transparència

- Governació 

- Mobilitat

- Recursos Econòmics

- Recursos Humans

- Urbanisme (que inclou Activitats)

- Medi Ambient i Sanitat

- Espai Públic (que inclou obres, manteniment i serveis municipals)

- Educació

- Benestar Social (que inclou Gent Gran, Solidaritat i Cooperació)

- Cultura i Patrimoni
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- Esports

- Festes

- Actes Culturals (Cavalcada de Reis, Revetlla de Sant Joan, Diada de la Flor i 
Carnestoltes)

- Cohesió 

- Habitatge

- Joventut

- Promoció Econòmica (que inclou Consum, Comerç i Turisme)

- Equitat

- Projectes Estratègics

Segon.- Des de la data d’avui delego les següents atribucions en els/les regidors/es que es 
diran:

- Sr. Pere Móra i Juvinyà: Mobilitat i Projectes Estratègics
- Sr. Salvador Casas Burgués: Espai Públic 
- Sr. Àngel Puig Boltà: Educació, Cultura i Patrimoni
- Sr. Guillem Saleta Perejoan: Innovació Tecnològica, Participació i Transparència.
- Sr. Carles Martínez i Quiroga: Promoció Econòmica 
- Sra. Susana A. López Rico: Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat.
- Sra. Aina Gómez Herrera: Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat i Habitatge.
- Sr. Arnau Aymerich Casas: Mitjans de Comunicació, Festes, i Joventut.
- Sra. Montserrat Cervantes Codina: Esports i Actes Culturals

Tercer.- Administració General, Governació, Recursos Econòmics i la resta de competències no 
expressament delegades en l’apartat anterior, romandran a l’Alcaldia.

II) El present Decret s’haurà de notificar als respectius interessats per a la seva acceptació si 
s’escau a quin efecte tindran un termini màxim de tres dies. 

Les delegacions s’entendran tàcitament acceptades si en l’esmentat termini de 3 dies els 
regidors no presenten a l’Alcaldia una renúncia expressa.

III) Aquesta resolució s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, i del seu contingut 
literal se’n donarà compte al Ple Corporatiu en la primera sessió que celebri.”

Van quedar-ne assabentats

Sr. alcalde  Els arguments per la entrada d’”Esquerra” en el govern són una millora evident 
de les relacions entre els grups de govern i “Esquerra Republicana”, aquesta relació ha 
millorat molt qualitativament d’ençà de les eleccions del mes de maig i  aquesta millora de 
relacions ha generat una dinàmica que es va veure reforçada en algunes votacions 
importants, com la investidura del alcalde però també el vot favorable en el pressupost de 
2016 i també en altres qüestions, potser no tan importants, que han ajudat a reforçar aquesta 
incorporació.

Un altre dels arguments és que passem de ser un govern de 7 regidors i regidores a ser un 
govern de 10, això és positiu perquè sumem, i sumar en un moment com l’actual és important 
també per complir la majoria al Ple.

20



També sumem perquè afegim l’experiència, la saviesa i els coneixements dels tres regidors i 
regidora que s’incorporen, i també sumem un altre grup, sumem més sensibilitats i una altra 
manera de veure les coses que s’incorpora en aquest govern.

Felicitar a “Esquerra Republicana” per la seva incorporació al govern.

Sr. Eusebi Traby  En primer lloc volem felicitar al grup d’”Esquerra Republicana de 
Catalunya” per la seva recent incorporació a l’equip de govern.

Han passat sis mesos per poder accedir al govern d’Argentona, aquests sis mesos han fet 
falta per fer els deures que la “CUP” els va posar, durant aquests mesos ha hagut una sèrie 
de manifestacions d’”Esquerra” cap al govern i del govern cap a “Esquerra” que creiem que 
denota el que ja es pensava d’inici, que hi havia un acord.

“Esquerra Republicana” s’ha esforçat molt en aquest tema. Ha editat un bolletí que feia quatre 
anys i mig que no feia, i en aquest bolletí quedava molt clar; “Nosaltres, van manifestar de 
forma insistent, tenim la voluntat de formar part del govern”.

A més ha hagut manifestacions que es veia clarament per on anaven els trets. El Sr. Mora va 
fer manifestacions com: “Gracies Sr. alcalde, nosaltres donarem suport incondicional”. O  una 
altra més significativa que deia: “Anava a dir exactament el mateix que vostè, jo no ho hagués 
explicat millor”. No calia Sr. Mora, només que hagués dit que hi estava d’acord ja n’hi havia 
prou.

Per part del govern també hi ha hagut aquestes manifestacions; “Considerem molt positiva la 
feina feta aquest primers mesos de la legislatura d’”Esquerra Republicana”, ha estat el grup, 
fins el dia d’avui, que mes confiança ha mostrat al equip de govern en dos moments claus: el 
vot favorable a la investidura i el vot favorable al pressupost”.

Es veu clarament que des de l’inici havia un acord per arribar a aquest punt.

El 25 de novembre l’equip de govern va fer un comunicat dient: “Volem seguir garantint 
l’estabilitat política que fins ara hem tingut, això passa per renovar converses amb els grups 
que no són al govern”. Amb nosaltres, Sr. Eudald, res de res. 

El dia 31 se’ns va convocar per dir-nos la resolució final, que els mitjans de comunicació ho 
havien dit de sobres.

Tot això ja se sabia. El que ens sap greu és que s’hagi “marejat tant la perdiu” per arribar fins 
a on s’ha arribat.

Les seves explicacions les trobem curtes, perquè creiem que passar de 7 regidors a 10 és 
molt important, entre d’altres coses perquè s’ha creat una regidoria nova, de la que vostè no 
n’ha parlat, s’ha incrementat la massa salarial i també hi ha un moviment de tinents alcaldes, 
tot això afecta a la bona governabilitat.

Nosaltres volem demanar 3 coses; que ens diguin quin increment de la massa salarial suposa 
la incorporació dels 3 regidors d’”Esquerra Republicana”, la descripció de les funcions a 
realitzar per la nova regidoria de Mobilitat i Projectes Estratègics i quines funcions concretes 
faran els tres regidors destinats a Festes i Cultura, el Sr. Àngel Puig és regidor de Cultura, la 
Montse Cervantes és regidora d’Actes Culturals i el Sr. Arnau Aymerich regidor de Festes, 
aquí veiem que sembla que hi hagi bastant duplicitat.

També volem dir que amb els recents esdeveniments i manifestacions del Sr. alcalde no 
sabem si seguirà les polítiques de la “CUP” o d’altres partits amb els que s’ha compromès a 
dir a tot “Amen”.
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Sr. alcalde  La divisió entre festes i actes culturals és una divisió que s’ha mantingut durant 
pràcticament una dècada, i que de fet va ser aquest govern anterior, que en vista que érem 
només 7 regidors, vam decidir reunificar aquestes dues regidories i ara el que fem, ja que 
som 10, és que les tornem a subdividir. Aquesta divisió ja a la legislatura anterior era així i a l’ 
anterior de l’anterior també.

Per tant crec que queda completament explicada la qüestió de “Actes Culturals”.

En relació a l’increment de la massa salarial, és un tema que està en una altra moció 
d’alcaldia, és la quantitat de 12.645,20€ corresponent a la dedicació parcial del 40% de la 
Sra. Montse Cervantes, regidora d’Esports i Actes Culturals més la compensació per 
assistència a tot tipus de reunions del Sr. Pere Mora i el Sr. Carles Martínez que de fet una 
part de les compensacions ja les cobraven, per tant només és la diferencia de les Juntes de 
Govern.

Jo crec que la incorporació d’”Esquerra Replublicana de Catalunya” ha sortit barata.

La regidoria de Mobilitat ja existia, en quan a la regidoria de Projectes Estratègics, ara li 
explicarà el Sr. Arnau Aymerich  i en relació a les tinències d’alcaldia segueixen un ordre 
purament d’aritmètica de vots electorals. La primera força en vots de govern es la “CUP”, per 
tant ostenta l’alcaldia, la segona és “Esquerra Republicana” per tant el seu cap de llista, el Sr. 
Pere Mora, és primer tinent d’alcalde, despès el Sr. Salvador Casas, desprès el Sr. Àngel 
Puig i així successivament, i evidentment la Junta de Govern segueix la línia de les tinences 
d’Alcaldia.

La distribució de les regidories és una competència de l’alcaldia, que evidentment hem 
acordat amb la resta de grups, i el que hem fet és compensar a la gent que anava més 
carregada de feina, intentem amb la incorporació d’”Esquerra” que algunes d’aquestes feines 
siguin assumides pels tres regidors d’“Esquerra” que entren. 

Actes Culturals s’ocuparà d’un seguit d’actes com són la Cavalcada de Reis, la Revetlla de 
Sant Joan, la Diada de la Flor i el Carnestoltes.

Sr. Arnau Aymerich  Primera puntualització; no és veritat que el 31 de desembre estigués 
anunciat el pacte. El pacte està signat de la setmana passada i es va anunciar el dia 6 pels 
mitjans de comunicació, en tot cas el dia 31 estava anunciat que havíem iniciat les converses, 
que això ja ho vam fer públic abans, i hem fet  públiques també totes  les diferents reunions 
que hem mantingut.

No hi ha duplicitat de feina a Cultura, Festes i Actes Culturals tot i que evidentment treballem 
conjuntament perquè compartim personal. Bàsicament el canvi que hi ha ara és que es 
desprenen de Festes i Actes Culturals aquest quatre esdeveniments, junt amb la Cavalcada 
també hi ha la Rebuda dels Patges.

D’altra banda la regidoria de Projectes Estratègics  el que fa és aplicar una condició de 
transversalitat en el govern, és una regidoria que el que vol és abanderar els projectes que, 
per la seva transversalitat, necessitin una coordinació. És una regidoria que ara mateix no té 
els projectes designats, sinó que s’aniran definint primer amb la redacció del “PAM” i desprès 
amb l’acció de govern, i bàsicament s’hauria d’encarregar d’aquells projectes que siguin 
transcendentals pel poble i que no només s’hagin de coordinar, com es coordinarien altres 
projectes en diferents àrees, sinó que es coordinen perquè han de tenir una conseqüència de 
canvi per la vila.

D’altra banda dir que dins del pacte de govern hi ha el compromís de fer una presentació 
pública del pacte i per tant el que fem és ampliar l’acord al qual ja havíem arribat les tres 
forces polítiques que fins ara estàvem al govern.
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Sr. alcalde  Afegir només una qüestió; un dels compromisos del govern és no convertir això 
en un govern contra oposició, cosa que en altres èpoques sí passava. La nostra voluntat és 
treballar conjuntament amb altres grups que no estan al govern, en aquest cas estem parlant 
de “Tots per Argentona” i el “Partit Popular”, la nostra voluntat serà sempre de un diàleg 
permanent amb vostès i consensuar el màxim de propostes. Per part nostra posarem tot 
l’entusiasme perquè això sigui així, nosaltres sempre intentarem consensuar abans de haver 
de votar majories contra minories. 

Sr. Eusebi Traby  Dos coses, Sr Arnau; el 22 de desembre “Argentona Comunicació” deia: 
“El ritme que porta l’equip de govern és molt intens, l’entrada d’“Esquerra Republicana” ens 
ajudarà a repartir la feina”. L’assemblea d’”Esquerra Republicana” el dia 20 diu això: 
“L’assemblea d’“Esquerra Republicana” dona llum verda a l’entrada dels seus tres regidors al 
govern d’Argentona”. Si això no és dir casi públicament que és un fet...; per tant s’entén que 
això ja estava “fet i beneit”.

Sr. Eudald, quan li demanem per l’increment de la massa salarial, no cal que ens ho digui ara, 
però voldríem saber què representa, perquè a més del sou de la Sra. Cervantes també n’hi 
ha un increment de la Seguretat Social; ja entenem que les dietes no seran totes, s’han de 
restar els 300,00€ actuals, li demanem que ens digui què li suposarà a l’Ajuntament 
l’increment d’aquest tres regidors.

També dir-li que el quart punt no l’ha contestat.

Avui a la ràdio vostè ho ha dit prou clar: ”Ara estem en minoria”, a partir d’ara no ho estaran. 
Ens demana que treballem junts, evidentment que hi treballarem junts, però no li posarem 
fàcil, perquè si fins ara havíem treballat molt a partir d’ara treballarem més.

Vostè ha dit que els senyors d’“Esquerra” aportaran experiència, s’ha deixat una paraula, que 
quan jo li vaig dir vostè es va enfadar, els senyors d’“Esquerra” van dir: “Aportarem més 
experiència i formació”.

Sr. alcalde  Sobre el que em preguntava del cost, contant el sou i Seguretat Social són 
aproximadament 17.000,00€, en el cas de la Sra. Montse Cervantes, i desprès l’increment de 
dietes, assistència a reunions, etc. són, si no recordo malament,  11.900,00€. En total són 
28.900,00€ anuals. La nostra visió és que és molt poc.

No recordo quin era el quart punt.

Sr. Eusebi Traby  Li torno a repetir: “Amb els recents esdeveniments i  declaracions dels 
nostre Sr. alcalde no sabem si seguirà les polítiques de la “CUP” o altres partits amb els que 
s’ha compromès a dir a tot “Amen”.

Sr. alcalde  Evidentment quan sumes gent el que fas és una nova barreja, li posaré un 
exemple; en aquest acord d’investidura que es va signar ahir entre “Junts Pel Sí” i la “CUP” 
és evident que no és el mateix “Junts Pel Sí” sol, que “Junts Pel Sí” i la “CUP”, és una barreja 
dels dos, per tant és el resultant de dos elements. Quan barreges  el negre i el blanc surt gris, 
en el cas de la política passa el mateix, s’incorpora “Esquerra” i per tant hi ha un nou govern 
que és diferent del que havia abans, amb diferents matisos.

Amb la incorporació de “Esquerra” el que farem serà refer, com deia el Sr. Arnau Aymerich, 
un pla d’actuació que el que pretén és incorporar tots aquests matisos que creiem 
interesants, també creiem interesants els seus i  els del “Partit Popular”. Del que es tracta és 
de sumar.  

També m’agradaria respondre-li a això que vostè deia de les dates; des de que es va 
comunicar que s’iniciaven les converses, és evident que s’ha estat treballant. Les converses 
han anat avançant i, per tant, la setmana passada i fa dos setmanes ja estava tot molt lligat. 
Vostè deia que ha sortit a la premsa, evidentment ha sortit a la premsa perquè ja estava més 
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o menys embastat i aquests últims dies hem acabat els serrells. Com es por imaginar fer un 
acord a quatre té la seva complexitat.

Sr. Xavier Collet  Ara que ha explicat això que anem sumant, penso que pot tenir la seva 
part positiva.

El govern va augmentant i es va concentrant i l’oposició també queda molt concentrada, més 
que res per número no parlo de  qualitat. Jo crec que això pot facilitar molt  els debats en el 
Ple i, per tant, jo els demanaria flexibilitat, la flexibilitat que ha tingut abans en donar-me veu a 
mi  quan la havia demanat el Sr. Traby; jo penso que com que hi ha tanta concentració el 
debat és més fàcil, pot ser més fluït i ens permet fer més preguntes, i li demanaria aquesta 
flexibilitat a l’hora de les intervencions. Entre altres coses perquè potser els plens s’acabarien 
massa aviat.

Vull dir una cosa perquè quedi per escrit, quan vam tenir una reunió amb vostè parlant del 
tema de la Plaça de Vendre, vostè ens va acabar dient: “Potser si la “CUP” estigués sola, i no 
depenguessin de ningú ho faria igual”, doncs potser no hi ha tant de canvi si és així.

Això també lliga amb el tema que estàvem parlant ara, sobretot de la regidoria de Projectes 
Estratègics, a mi m’estranya que no ens concretin una mica més, perquè quan ens ho van 
explicar ens van concretar més. 

A què es dedicarà aquesta regidoria? 

Després volia preguntar sobre aquests regidors nous que s’incorporen, si saben horaris, si 
saben dies, si saben quines hores estaran disponibles. Ens ho poden explicar tant pel grup de 
l’oposició que jo represento com per als ciutadans en general?

Sr. alcalde  Del tema de la Plaça de Vendre hem parlat molts dies, el que li vaig dir l’altre dia 
era cert i avui ho mantinc.

En relació a la resta de qüestions, suposo que els regidors que no tenen retribucions ni 
dedicació, pel matí tindran més difícil venir, ja que treballen a les seves respectives feines, 
segons tenim acordat a les tardes hi seran més.

Sra. Montse Cervantes  Dilluns, dimecres i divendres des de les 8 del matí fins a dos quarts 
de tres, i dimarts i dijous al pavelló per la tarda.

Sr. Carles Martínez  A part d’un dia a la setmana al matí que puc estar mig matí, la resta de 
tardes les tinc bastant lliures, per tant podré destinar la meva atenció fonamentalment  a 
concretar el Pla Director de la Riera d’Argentona, que és una agrupació estratègica dels 
quatre municipis. 

Aquest Pla Director s’ha presentat i s’ha aprovat al desembre de 2015 i la feina prioritària 
d’aquest Pla Director en aquests moments serà concretar quines línies d’intervenció, quins 
objectius, quin pla anual, és a dir haurem de fer la tria, haurem de seleccionar, de prioritzar el 
conjunt de mesures que ens dona aquest Pla Director, amb els quatre municipis, de quina 
manera ho implantem, tant a nivell local, del municipi d’Argentona, com a nivell mancomunat 
amb els altres tres municipis que en formem part.

Per tant caldrà reformular les línies d’intervenció que en aquests moments el Sempre està 
implantant, s’hauran d’establir aquestes prioritats tant a nivell local com a nivell 
supramunicipal; s’hauran de periodificar els objectius de les línies d’intervenció en els propers 
anys, s’haurà de definir si ho fem a quatre, a cinc o més anys, és un tema que s’haurà de 
consensuar amb el conjunt dels altres municipis, i després s’haurà de decidir la fórmula 
jurídica que implantarem amb els quatre municipis per intentar centralitzar la promoció 
econòmica. 
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Per tant aquí hi ha tot un debat, jo crec que fantàstic i que dona moltes oportunitats, no 
nomes a nivell local sinó a nivell supramunicipal, perquè amb la  mesura que estem treballant 
amb una economia d’escala més gran tots hi sortim beneficiats i a més a més com que 
passem dels vint mil habitants, entem en una escena de subvencions molt més elevada que 
la que hi havia fins ara.

Per tant jo crec que això és bo pel comerç local, penso que tindrem un instrument per intentar 
corregir o compensar aquelles fuites comercials que en aquests moments s’estan produint, 
que són molt importants, per tant tindrem un instrument d’ajuda. Ens podrem plantejar un 
tema que sempre se’n ha parlat, que és el tema de la xarxa de senders, per intentar potenciar 
el patrimoni cultural i el patrimoni natural que tenen els quatre municipis, tenim una 
oportunitat fantàstica per poder-ho fer.

Podríem parlar també de potenciar les infraestructures dels polígons industrials dels quatre 
municipis, des de un punt de vista supramunicipal, podrem parlar de formació, de F.P., de F.P 
dual, de cicles formatius que s’estan produint en altres municipis del voltant, podrem parlar de 
Formació Ocupacional, de Formació Continua i de quina manera tot això ho podrem lligar 
amb les necessitats que tenen els nostres sectors productius del nostres municipis, podrem 
plantejar-nos també la finestreta única per aquelles empreses que tenen qüestions pendents 
amb els ajuntaments. 

Hi ha un llarg etcètera  d’oportunitats que ens dona aquest Pla Director i per tant serà la meva 
feina prioritària en els propers anys.

Sr. Pere Mora  Pel que fa al meu cas, no tinc reconeguda dedicació, vol dir que tant el Sr. 
Carles Martínez com jo no cobrem un sou, ens ho hem de combinar amb les nostres feines, i 
en el meu cas em podran trobar tots els dimarts al matí de forma ordinària i qualsevol tarda 
de forma extraordinària o convinguda.

El tema de Projectes Estratègics, comprendran que té una certa indefinició perquè al ser 
projectes que tenen una transcendència fonamental per al poble. Aquest govern ha apostat 
per tenir Projecte Estratègic, que és una cosa que es trobava a faltar en els últims mandats, 
que té un gran component de participació.

Per tant la definició concreta de quins seran aquests projectes estratègics, no nomes passarà 
per l’acord de govern que quedarà reflectit en el “PAM” sinó per la participació ciutadana. 
Esperem que també els equips de l’oposició puguin participar-hi, esperem que també tinguin 
projecte estratègic per Argentona.

També treballarem en el tema del banc de terres.
 
Van quedar-ne assabentats

2.2) Modificació nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats

Sotmesa a votació la urgència de la present moció s’aprova per 10 vots a favor (Eudald Calvo 
Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador 
Casas Burgués, Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga i Montserrat Cervantes Codina), 6 vots en contra (Pep Masó Nogueras, 
Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta 
Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue) i 1 abstenció (Juan Fco. Fragoso Escribano)

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Atesa la constitució del nou Ajuntament, duta a terme en sessió plenària de data 13 de juny 
de 2015, i les modificacions realitzades per Decrets de l’Alcaldia de data 6 de gener de 2016, 
dec proposar al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords:
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I) Modificar l’acord plenari de data 1 de juliol de 2015 relatiu al nomenament de 
representants de la Corporació als òrgans col·legiats, que quedarà redactat de la següent 
manera:

Primer.- Nomenar a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge, Sra. Aina 
Gómez Herrera, com a representant de l’Ajuntament d’Argentona per a formar part en 
l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina.

Segon.- Nomenar a la regidora Sra. Montserrat Matas Oliveras, com a representant de 
l’Ajuntament d’Argentona en el Consorci Parc Serralada Litoral.

Tercer.- Nomenar a la regidora de Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat, 
Sra. Susana A. López Rico, i en substitució de la mateixa, en cas d’absència o malaltia, al 
regidor de Mitjans de Comunicació, Festes i Joventut, Sr. Arnau Aymerich Casas, com a 
representant municipal en l’Assemblea Local de la Creu Roja a Argentona.

Quart.- Nomenar al regidor d’Innovació Tecnològica i Participació i Transparència, Sr. 
Guillem Saleta Perejoan, com a vicepresident del Patronat Municipal del Museu del Càntir 
d’Argentona.

Cinquè.- Nomenar, com a representant de l’Ajuntament en els Consells de cada escola 
pública, al regidor d’Educació, Cultura i Patrimoni, Sr. Àngel Puig Boltà.

Sisè.- Nomenar a la regidora de Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat, Sra. 
Susana A. López Rico, com a representant de l’Ajuntament d’Argentona en la Xarxa de 
Pobles i Ciutats pels Drets Humans.

Setè.- Nomenar al regidor d’Educació i Cultura i Patrimoni, Sr. Àngel Puig Boltà, com a 
representant de l’Ajuntament d’Argentona en l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores.

Vuitè.- Nomenar al Regidor de Mobilitat i Projectes Estratègics, Sr. Pere Móra i Juvinyà, i en 
substitució del mateix, en cas d’absència o malaltia, a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Sanitat, i Habitatge, Sra. Aina Gómez Herrera , com a representant de l’Ajuntament 
d’Argentona en la Comissió de Seguiment de l’Estudi conjunt de la nova línia ferroviària 
orbital. Trams: Mataró-Granollers, Granollers-Sabadell, Terrassa-Martorell i Vilafranca del 
Penedés-Vilanova i la Geltrú.

Novè.- Nomenar a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge, Sra. Aina 
Gómez Herrera, i en substitució de la mateix, en cas d’absència o malaltia, al regidor Mitjans 
de Comunicació, Festes i Joventut, Sr. Arnau Aymerich Casas, com a representant de 
l’Ajuntament d’Argentona en l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.

Desè.- Nomenar a la regidora de Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat, Sra. 
Susana A. López Rico, i en substitució de la mateixa, en cas d’absència o malaltia, al regidor 
d’Innovació Tecnològica, Participació i Transparència, Sr. Guillem Saleta Perejoan, com a 
representant de l’Ajuntament d’Argentona en el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.

Onzè.- Nomenar al regidor de Promoció Econòmica, Sr. Carles Martínez i Quiroga, com a 
representant de l’Ajuntament d’Argentona en el Consell General de la Xarxa de Mercats 
Municipals.

Dotzè- Nomenar al regidor de Promoció Econòmica, Sr. Carles Martínez i Quiroga, com a 
representant de l’Ajuntament d’Argentona en l’Assemblea de la Xarxa Local de Consum.
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Tretzè.- Nomenar a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge, Sra. Aina 
Gómez Herrera, i en substitució de la mateixa, en cas d’absència o malaltia, a la regidora de 
Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat, Sra. Susana A. López Rico, com a 
representant de l’Ajuntament d’Argentona en l’Assemblea General i en el Consell Rector de la 
Junta de Compensació de la Unitat d’actuació sector C. Raimi Montimar, clau “Y” del Municipi 
d’Argentona.

Catorzè.- Nomenar a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge, Sra. Aina 
Gómez Herrera, i en substitució de la mateix, en cas d’absència o malaltia, a la regidora de 
Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat, Sra. Susana A. López Rico, com a 
representant de l’Ajuntament d’Argentona en l’Assemblea General i en el Consell Rector de la 
Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació del sector “N” Can Vilardell del Municipi 
d’Argentona.

Quinzè.- Nomenar a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge, Sra. Aina 
Gómez Herrera, i en substitució de la mateix, en cas d’absència o malaltia, a la regidora de 
Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat, Sra. Susana A. López Rico, com a 
representant de l’Ajuntament d’Argentona en l’Assemblea General i en la Junta Directiva de la 
Junta de Compensació i de Conservació de la subunitat d’actuació “A” de la urbanització “Can 
Cabot” del Municipi d’Argentona.

Setzè.- Nomenar al regidor de Mobilitat i Projectes Estratègics, Sr. Pere Móra i Juvinyà, i en 
substitució del mateix, en cas d’absència o malaltia a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Sanitat i Habitatge, Sra. Aina Gómez Herrera, com a representant de l’Ajuntament 
d’Argentona en l’Assemblea General de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU).

Dissetè.- Nomenar al regidor de Mobilitat i Projectes Estratègics, Sr. Pere Móra i Juvinyà, i en 
substitució del mateix, en cas d’absència o malaltia a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Sanitat i Habitatge, Sra. Aina Gómez Herrera, com a representant de l’Ajuntament 
d’Argentona en l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.

Divuitè.- Designar al regidor d’Educació, Cultura i Patrimoni, Sr. Àngel Puig Boltà, i en 
substitució del mateix, en cas d’absència o malaltia, al regidor d’Innovació Tecnològica, 
Participació i Transparència, Sr. Guillem Saleta Perejoan  com a representant de l’Ajuntament 
d’Argentona en els òrgans de l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica.

Dinovè.- Nomenar al regidor de Promoció Econòmica, Sr. Carles Martínez i Quiroga, i en 
substitució del mateix, en cas d’absència o malaltia, al regidor d’Espai Públic, Sr. Salvador 
Casas Burgués, com a representant de l’Ajuntament d’Argentona en la Junta General del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

Vintè.- Nomenar al regidor d’Innovació Tecnològica, Participació i Transparència, Sr. Guillem 
Saleta Perejoan, i en substitució del mateix, en cas d’absència o malaltia, al regidor d’Espai 
Públic, Sr. Salvador Casas Burgués, com a representant de l’Ajuntament d’Argentona en 
l’Assemblea General del Consorci Localret.

Vint-i-unè.- Nomenar a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge, Sra. 
Aina Gómez Herrera, i en substitució de la mateixa, en cas d’absència o malaltia,  a la 
Regidora de Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i Equitat, Sra. Susana A. López 
Rico, com a representant de l’Ajuntament d’Argentona en el Consorci del Govern Territorial 
de Salut del Maresme Central.

Vint-i-dosè.- Nomenar a la regidora de Recursos Humans, Benestar Social, Cohesió i 
Equitat, Sra. Susana A. Lopez Rico, i en substitució de la mateixa, en cas d’absència o 
malaltia, a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat, i Habitatge Sra. Aina Gomez 
Herrera, com a representant de l’Ajuntament d’Argentona per formar part del Consell General 
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del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica El Cros del 
terme municipal d’Argentona. 

Vint-i-tresè.- Notificar els anteriors acords als interessats als efectes procedents.2

Sr. alcalde  Una de les principals modificacions és la designació de la Sra. Montserrat Matas 
com a representant de l’Ajuntament al Consorci del Parc Serralada Litoral, això respon a una 
petició que es va plantejar en un ple per part de “Tots per Argentona”, nosaltres evidentment 
accedim i em sembla molt positiu, per la bona relació entre tots els grups que també hi hagi 
grups, que no estan al govern que participin d’aquests espais.

El segon punt d’aquesta modificació seria aquest nomenament de la Sra. Montse Matas com 
a representant en el Consorci del Parc Serralada Litoral i la resta venen definits per la 
incorporació d’“Esquerra Republicana” en el govern. 

El vuitè punt és nomenar al regidor de Mobilitat i Projectes Estratègics, el Sr. Pere Mora en 
substitució del mateix la regidora de Medi Ambient, Sanitat i Habitatge, la Sra. Aina Gómez 
com a representants en la Comissió del Seguiment del Estudi Conjunt de la nova línia 
ferroviària orbital trams Mataró-Granollers, Granollers-Sabadell, Terrassa-Martorell, Vilafranca 
del Penedès-Vilanova i la Geltrú.

L’onzè punt seria nomenar al regidor de Promoció Econòmica, el Sr. Carles Martínez com a 
representant de l’Ajuntament en el Consell General de la Xarxa de Mercats Municipals.

El dotzè punt seria nomenar al regidor de Promoció Econòmica, el Sr. Carles Martínez com a 
representant de l’Ajuntament a l’Assemblea de la Xarxa Local de Consum.

El dinovè punt seria nomenar al regidor de Promoció Econòmica, el Sr. Carles Martínez i en 
substitució del mateix el regidor d’Espais Públics, el Sr. Salvador Casas, com a representants 
de l’Ajuntament en la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
 
El setzè és nomenar el Sr. Pere Mora regidor de Mobilitat i Projectes Estratègics i en 
substitució a la Sra. regidora d’Urbanisme, Medi Ambient, Sanitat i Habitatge Sra. Aina 
Gómez com a representant de l’Ajuntament en l’Assemblea General de l’Agrupació de 
Municipis en Transport Urbà.

I nomenar al regidor de Mobilitat i Projectes Estratègics, Sr. Pere Mora i en substitució 
d’aquest a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient, Sanitat i Habitatge, Sra. Aina Gómez com 
a representants de l’Ajuntament  en l’Associació de Municipis Catalans per la Recollida 
Selectiva Porta a Porta.

La majoria d’aquest nomenaments responen a les regidories que portarà cadascú.

Sra. Montse Matas  Agrair la confiança per part del govern la cessió d’aquesta representació 
a “Tots per Argentona”.

Sr. alcalde  Agrair que vostè exerceixi aquesta tasca en el Parc Serralada Litoral. 

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 16 vots a favor (Eudald Calvo Català, Guillem 
Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador Casas Burgués, 
Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, 
Montserrat Cervantes Codina, Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas 
Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue) i 1 
abstenció (Juan Fco. Fragoso Escribano) 
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2.3) Modificació composició de la Comissió Informativa de Serveis Territorials i de la 
Comissió Especial de comptes i afegir matèries a les comissions informatives

Sotmesa a votació la urgència de la present moció s’aprova per 10 vots a favor (Eudald Calvo 
Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador 
Casas Burgués, Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga i Montserrat Cervantes Codina), 6 vots en contra (Pep Masó Nogueras, 
Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta 
Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue) i 1 abstenció (Juan Fco. Fragoso Escribano)

Sr. Pep Masó Vostè abans ens ha explicat que ha estat uns dies fora, que no s’ ha pogut 
dedicar, però nosaltres considerem que hi ha un alcalde, que les funcions les ha de tenir 
delegades i suposant que no es poguessin delegar, podria haver triat un altre moment per fer 
les vacances, perquè si els Decrets es fan el dia 5, en aquell moment ja podien haver pensat 
què havia de cobrar aquesta nova regidora que entra i no esperar 5 o 6 hores abans de la 
celebració d’aquest ple. Per això li votem en contra de la urgència.  

Sr. alcalde  Vostè ho ha dit, el problema és que aquestes qüestions no es poden delegar.

Referent al que parlarem en el punt següent, que és un tema més relacionat amb qüestions 
econòmiques, el problema que teníem és que al àrea de Recursos Econòmics, just aquell dia 
que vostè citava, no hi havia les persones per fer aquesta modificació.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció modificada:

“El ROM regula l’existència de Comissions Informatives, establint-se a l’art. 53 que podran 
existir de caràcter general i permanent, i de caràcter especial per a temes concrets i períodes 
determinats.

Tenint en compte que el nombre i especialitat de les  Comissions Informatives, així com la 
determinació dels seus membres, les matèries incloses en cada una d’elles i la seva modificació 
i supressió seran determinats per acord plenari a proposta de l’alcalde, prèvia consulta a la Junta 
de Portaveus, i de conformitat amb la composició prevista a l’art. 54 del ROM.

Vist que pel Ple Corporatiu de data 1 de juliol de 2015 es va constituir la Comissió Informativa 
de Serveis Territorials i la Comissió Especial de Comptes, entre d’altres, i havent-se de 
modificar la composició, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar la composició de la Comissió Informativa de Serveis Territorials que estarà 
formada de la següent manera:

President titular.-    Sr.  Salvador Casas Burgués

President suplent:  Sra. Aina Gómez Herrera

Vocals: Titular: Sr. F. Xavier Collet Diví
Suplent: Sra. Montserrat Matas Oliveras

Titular: Sr. Eudald Calvo Català
Suplent: Sr. Guillem Saleta Perejoan

Titular: Sr. Pere Móra Juvinyà
Suplent:  Sr. Carles Martínez i Quiroga

Titular:  Sra. Susana López Rico

Titular: Sr. Juan Fco. Fragoso Escribano
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 Titular: Sr. Àngel Puig Boltà

Secretària.- La Secretària de la Corporació.

Segon.- Modificar la composició de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Personals 
substituint a la Sra. Montserrat Cervantes Codina pel Sr. Pere Móra i Juvinyà

Tercer.- Modificar la composició de la Comissió Especial de Comptes substituint a la Sra.  
Montserrat Cervantes Codina pel Sr. Carles Martínez Quiroga.

Quart.- Afegir a les matèries de competència de la Comissió Informativa de Serveis Generals 
i Personals, Actes Culturals i Equitat (abans Igualtat).

Cinquè.- Afegir a les matèries de competència de la Comissió Informativa de Serveis 
Territorials, Projectes estratègics.”

Sra. Montserrat Matas  Com és que es canvia la composició de la Comissió Especial de 
Comptes i es canvia la Montserrat Cervantes per en Carles Martínez?

Sr. Pere Mora  És una qüestió interna d’“Esquerra”; com vostès, nosaltres decidim quins són 
els nostres representants en les comissions.

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada s’aprova per 10 vots a favor (Eudald Calvo 
Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador 
Casas Burgués, Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga i Montserrat Cervantes Codina) i 7 abstenció (Pep Masó Nogueras, Xavier 
Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba 
Caballé, Eusebi Traby Ysalgue i Juan Fco. Fragoso Escribano) 

2.4) Modificació de l’acord relatiu a la determinació de la dedicació i de la retribució 
dels càrrecs municipals.

Sotmesa a votació la urgència de la present moció s’aprova per 10 vots a favor (Eudald Calvo 
Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador 
Casas Burgués, Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga i Montserrat Cervantes Codina), 6 vots en contra (Pep Masó Nogueras, 
Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta 
Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue) i 1 abstenció (Juan Fco. Fragoso Escribano)

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“El Ple Corporatiu en sessió ordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2015, va determinar 
la dedicació i les retribucions dels càrrecs electes municipals.  

Per tot això, de conformitat amb allò previst als articles 75, 75bis i 75 ter. de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i tenint en compte que a partir de l’exercici 
2016 s’incorporen a l’equip de Govern nous regidors que tindran dedicació parcial en les 
seves funcions, al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Modificar l’acord plenari de data 9 de novembre de 2015 relatiu a la determinació de 
la dedicació i de la retribució dels càrrecs municipals, en el sentit que a més de les 
dedicacions i les retribucions acordades s’afegeix la següent: 

 Regidora d’Esports i Actes Culturals
Dedicació: Parcial  –   40% amb un mínim de 15 hores setmanals. 

30



Retribució: 12.645,20€ bruts anuals, que es satisfaran en 14 mensualitats iguals 
(12 mensualitats i dues pagues addicionals, una en el mes de juny i 
l’altra en el mes de desembre). 
A aquesta quantitat se li aplicaran les retencions i descomptes previstos 
legalment.

A les anteriors retribucions, corresponents a l’exercici 2016, se’ls aplicarà de forma 
automàtica, cada any, les variacions que determini la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per als empleats públics, sense que puguin excedir dels límits previstos per als càrrecs 
municipals en la normativa d’aplicació.

La regidora esmentada anteriorment es donarà d’alta en el Règim General de la Seguretat 
Social a partir del dia 11 de gener de 2016, assumint l’Ajuntament les quotes empresarials 
que corresponguin.  

Les retribucions per dedicació parcial són incompatibles amb la percepció d’assistències per 
la concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels que formin part. 

Pel que fa a aquestes dietes per assistència a sessions dels òrgans col·legiats, serà 
d’aplicació allò previst a l’article 28 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal. 

Segon.- Publicar íntegrament en el tauler electrònic d’anuncis municipal i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, l’acord anterior referent a la modificació de la dedicació i les 
retribucions dels càrrecs municipals.” 

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, 
Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga i 
Montserrat Cervantes Codina) i 7 abstenció (Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, 
Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé, Eusebi 
Traby Ysalgue i Juan Fco. Fragoso Escribano) 

2.5) Modificació de crèdits núm. 2/2016 del pressupost municipal de l’exercici 2016

Sr. alcalde  La urgència ve motivada per el que deia abans, i és que el personal del 
departament de Serveis Econòmics no hi era, i per tant no es va poder fer aquesta 
modificació de crèdit fins a aquests dies.

Sr. Xavier Collet  Suposo que les vacances deuen tenir una programació.

Sr. alcalde Al que em referia és que va coincidir amb aquestes dates nadalenques en que no 
hi havia la interventora.   

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

Sr. Pep Masó  Per si els sobta que votem ara la urgència, abans en la Junta de Portaveus ens 
han explicat que havien unes partides que s’havien de suplementar econòmicament, creiem que 
això entra en una bona gestió de la dinàmica del govern i per això no els posarem pals a les 
rodes. De tota manera crec que ara passarà a explicitar-ho i a partir d’aquí estarem tots 
informats.
Per això hem votat sí a la urgència.

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. 
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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. 2/2016 
del pressupost de l’Ajuntament d'Argentona, exercici 2016, per un import total de 24.000,00 €, 
sota les modalitats de transferències de crèdit i crèdits extraordinaris, segons el detall 
següent:

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Positives  
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Territorials  
Cementiri municipal  
432-164-22720 Serveis funeraris 5.000,00
 Total transferències de crèdits positives 5.000,00
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
Partida Concepte Import
Àrea d'Alcaldia   
Mobilitat   

131-4412-48008
Subvencions a particulars per a l'adaptació de taxis de 
transport públic per a persones discapacitades 4.000,00

Àrea de Serveis Personals  
Serveis Socials   
340-231-48009 Subvencions per al foment de la igualtat en l'àmbit familiar 5.000,00
Àrea de Serveis Territorials  
Espai Públic i Obres  
411-1522-48007 subvencions a particulars per a la rehabilitació de façanes 10.000,00
 Total crèdits extraordinaris 19.000,00
TOTAL MODIFICACIÓ 24.000,00

Segon.- El finançament de la modificació,  per un import total de 24.000,00€ anirà a càrrec de 
les següents partides:

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Negatives 
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Econòmics  
UTG Serveis Econòmics  
500-929-50000 Fons de contingència 5.000,00
 Total transferències de crèdits negatives 5.000,00
BAIXA PARCIAL CRÈDIT no compromès   
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Econòmics  
UTG Serveis Econòmics  
500-929-50000 Fons de contingència 19.000,00
 Total finançament crèdits extraordinaris 19.000,00
TOTAL FINANÇAMENT 24.000,00

Tercer.- Una vegada efectuada la modificació de crèdit corresponent, el resum per capítols 
del pressupost és el següent:
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INGRESSOS CORRENTS DESPESES CORRENTS 
CAPÍTOL 1 7.363.530,00 CAPÍTOL 1 4.810.506,39
CAPÍTOL 2 91.000,00 CAPÍTOL 2 6.044.961,89
CAPÍTOL 3 2.056.766,00 CAPÍTOL 3 96.900,00
CAPÍTOL 4 3.408.466,27 CAPÍTOL 4 594.408,79
CAPÍTOL 5 11.293,20 CAPÍTOL 5 84.306,28
Total ingressos corrents 12.931.055,47 Total despeses corrents 11.631.083,35
INGRESSOS DE CAPITAL DESPESES DE CAPITAL
CAPÍTOL 6 0,00 CAPÍTOL 6 1.368.765,23
CAPÍTOL 7 291.666,37 CAPÍTOL 7 24.000,00
Total ingressos de capital 291.666,37 Total despeses de capital 1.392.765,23
Total ingressos no financers 13.222.721,84 Total despeses no financeres 13.023.848,58
INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL 8 0,00 CAPÍTOL 8 0,00
CAPÍTOL 9 635.910,71 CAPÍTOL 9 834.783,97
Total ingressos financers 635.910,71 Total despeses financeres 834.783,97
TOTAL 13.858.632,55 13.858.632,55

Quart.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016 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 
electrònic 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 
electrònic d’anuncis de la Corporació, als efectes de la seva entrada en vigor.” 

Sra. Susana López La partida s’hauria de dir “Subvencions per el Foment de la Igualtat en la 
Diversitat Familiar”, per seguir a peu de la lletra la llei catalana que diu que les famílies 
monoparentals han de estar equiparades en drets a les famílies nombroses.

Sr. alcalde Tot això surt del fons de contingència i són un total de 24.000,00€.

Sr. Pep Masó Ara s’ha dotat econòmicament aquestes partides, suposo que treballarem a 
partir d’aquí o ja ho deuen tenir elaborat, i suposo que ja ens informaran sota quins criteris 
estan previstes aquestes subvencions, tant per a la rehabilitació de façanes, que l’objectiu 
principal, tal com havíem proposat nosaltres en el ple de les ordenances i pressupostos, era 
aconseguir que Argentona estigues més endreçada i fes més goig. Aquest era el motiu 
principal, a part de la creació de llocs de treball i donar feina a pintors i paletes d’Argentona. 

Crec que l’aportació que fèiem era molt important, tal com els deia si ja ho han parlat ens 
agradaria que ens informessin de com ho han previst i sinó espero que ens puguem emplaçar 
per veure com es distribueixen aquestes subvencions i amb quins criteris. 

Sr. alcalde  Crec que ha explicat molt be l’objectiu d’aquesta línia de subvencions. 

Referent a com es desenvoluparà, aprofito que vostè ha tret el tema per emplaçar-los. El que 
fem aquí només és dotar pressupostàriament, per tant ara el que hem de fer són les bases 
d’aquestes subvencions, que evidentment comptem amb la seva participació per acabar de 
vestir tot aquest reglament, per tant no està ni molt més tancat. Ara no sé ben bé amb qui 
hauran de parlar totes aquestes qüestions, però ens hem de posar a treballar a partir d’avui 
quan ho aprovem. 

Sotmesa a votació l’anterior dictamen s’aprova per unanimitat
  
2.6) Moció conjunta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya, la 
Candidatura d’Unitat Popular i Iniciativa per Catalunya, de suport a la resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya i d’adopció de mesures de desconnexió democràtica i obertura 
d’un procés constituent no subordinat a l’Estat Espanyol
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Sr. Arnau Aymerich És una moció que hem entrat in extremis igual que l’acord a que es va 
arribar el dissabte per investir president. És una moció que entrem “CUP”, “Esquerra” i 
“Iniciativa” de suport a la resolució del Parlament del passat novembre, en què es donava 
validesa i suport a l’inici d’aquesta desconnexió del procés constituent  per la independència.

Sr Pep Masó  Des de “Tots per Argentona” votarem que sí, és evident que aquesta sí que és 
una moció d’urgència, que encara que hagués estat de vacances el Sr. alcalde la setmana 
passada, no ens la podia presentar perquè és fruit d'ahir.

Sotmesa a votació la urgència de la present moció s’aprova per 16 vots a favor (Eudald Calvo 
Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Salvador 
Casas Burgués, Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, 
Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé i Eusebi 
Traby Ysalgue) i 1 vot en contra (Juan Fco. Fragoso Escribano)

El Sr. Arnau Aymerich dóna compte de la següent moció:

“El 9 de novembre de 2014 van ser 4.261 veïns i veïnes d’Argentona que es van manifestar a 
favor de què Catalunya esdevingui un Estat independent. I el 27 de setembre de 2015 4.387 
persones van donar el seu vot a formacions polítiques per al Parlament de Catalunya 
clarament compromeses en la construcció de l’Estat Català, Junts pel Sí i la CUP.

Les formacions polítiques que van obtenir el 59% dels vots dels argentonins i argentonines en 
les passades eleccions i que compten amb la majoria de diputades, han acordat proposar al 
Parlament de Catalunya una resolució que inicia el procés de creació de l’Estat català 
independent en forma de república.

Atès que el mandat democràtic obtingut a les esmentades eleccions del 27 de setembre es 
basa en una majoria d'escons de les forces parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya 
esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que 
aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat.

Vista la resolució 1/XI i el seu annex de mesures que haurà d’aplicar el futur govern 
destinades a blindar drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya en la sessió del dia 9 de novembre 
de 2015, que s’adjunta als presents acords formant-ne part del mateixos a tots els efectes.

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència 
de plantejaments amb la cambra catalana.

Pels motius exposats, proposem al ple de l’ajuntament d’Argentona l’adopció dels següents 
acords:

PRIMER.- MANIFESTAR EL PLE SUPORT I L’ADHESIÓ de l’Ajuntament d’Argentona a la 
resolució 1/XI de 9 de novembre de 2015 del Parlament de Catalunya i al seu annex de 
Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats 
per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en tots els seus acords i en els termes en 
què s’expressen.

SEGON.- INICIAR el procés de desconnexió democràtica, sostinguda i pacífica, amb l’Estat 
espanyol, per fer efectiva la creació de l’Estat català independent en forma de república.

TERCER.- ADOPTAR totes les mesures necessàries per a fer efectiva la desconnexió 
mitjançant un procés constituent no subordinat, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de 
preparar les bases de la futura constitució catalana.
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QUART.- DECLARAR que l’Ajuntament d’Argentona, en el procés de desconnexió 
democràtica amb l'Estat espanyol, se supeditarà a la legalitat que emani del Parlament de 
Catalunya, i facilitarà l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una 
participació oberta, activa i integradora.

CINQUÈ.- INSTAR el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives 
aquestes declaracions així com a donar el seu suport a les iniciatives de les institucions 
municipals endegades amb aquesta finalitat.

SISÈ.- TRAMETRE aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”

Sr. Pep Masó  “Tots per Argentona” som un grup integrat per persones plurals, creiem que 
aquesta és precisament una de les riqueses del vostre grup i per això deixarem que cada 
regidor intervingui amb la decisió del seu vot.

Sr. Xavier Collet  Jo volia fer un comentari sobre el que aprovem, i evidentment manifestar 
que el meu vot serà afirmatiu.

El comentari de fet és un petit detall, això que estem aprovant ara ho hem aprovat per 
urgència, estem donant suport, entre d’altres coses, a una declaració que es va produir el 9 
de novembre de 2015, per tant, aquí quina és la urgència? Doncs, és evident que la urgència 
és perquè aquesta declaració ara es pot portar a terme.

Jo volia fer una crida a que tinguem present que les declaracions, per molt maques, incisives, 
transformadores, justes que siguin, si no s’apliquen, si no tenen algú que es dediqui a fer-les, 
a tirar-les endavant, si no tenen algú que es comprometi i que tingui la potestat, la voluntat i el 
suport de tirar-les endavant, no serveixen per res. 

Ara que sí que hi és aquesta voluntat, aquestes persones, aquesta institució, que és el 
govern de la Generalitat, que pot tirar-ho endavant, ara sí que pren importància aprovar-ho i 
pren importància aquesta urgència.

Volia fer la reflexió en el sentit que venen temps que el que caldrà és fer coses i tirar-les 
endavant, no parlar, escriure i aprovar-ho i després no saber on acaba sinó que el que caldrà 
són actes concrets, molt durs, molt difícils i que s’hauran de tirar endavant.

Per tant faig una crida perquè aquests tres mesos que han passat ens serveixin per aprendre 
que no pot ser que això torni a passar, tots plegats no és que senyali a ningú, sinó que ens 
donem compte que l’important ara és fer un pas endavant i no estar mirant als núvols. 

Nosaltres no, però vostès sí que tenen aquesta facilitat d’arribar més enllà d’Argentona, 
arribar als partits, que jo crec que moltes vegades són ells els que utilitzen molt el llenguatge i 
les declaracions però després es veu poc aquesta aplicació concreta, fer-los arribar la 
necessitat de tocar de peus a terra, de tirar les coses endavant i de fer front comú davant 
d’actuacions concretes que segurament no seran les ideals, perfectes, les que tots voldríem, 
però seran les que es poden fer, les necessàries i seran les que ens portaran pas rere pas a 
l’objectiu on volem arribar.

Sr. Salvador Casas  Voldria començar per la primera reflexió que ha encetat el Xavier Collet, 
sobre la urgència o no urgència quan estem parlant d’una resolució del Parlament del 9 de 
novembre, diguem que ara en aquest moments molt urgent no és, tota vegada que aquesta 
resolució ha estat impugnada o té una sentencia contraria pel Tribunal Constitucional. 
D’alguna manera des de “El Partit dels Socialistes de Catalunya” el que volíem transmetre, 
aprofitant aquesta moció, és que sí que és cert que a Argentona, en les ultimes eleccions, va 
sortir un 59% de forces independentistes; en el Parlament de Catalunya aquesta correlació de 
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forces no és exactament així i és una de les coses que es va poder sentir ahir en el debat 
d’Investidura en el Parlament. El 47 o 48% no és el mateix que el 59% d’Argentona.

Em vinc a referir que Catalunya té una pluralitat i té una diversitat  de formules per resoldre el 
dilema en el que estem immersos en aquests moments, i que des del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya” hem defensat històricament una altra formula diferent a la independència, i 
continuem creient que l’aposta pel federalisme és una aposta que ens pot ajudar millor a 
superar la situació en la qual estem. Segurament estaríem d’acord amb vostès en la definició 
de la diagnosi, que tenim arguments de pes per estar emprenyats, però segurament veiem la  
manera de resoldre-ho d’una forma diferent.

Voldríem dibuixar que hi ha una pluralitat diferent i mostrar que aquesta pluralitat parteix 
d’una iniciativa diferent a la independència que és la del federalisme.

També és cert que a Espanya, en aquest moments, hi ha una oportunitat de canvi 
complicadíssima, però hi és. No és el mateix la diversitat de forces polítiques que ara poden 
canviar el sentit del govern del Estat Espanyol, i m’agradaria fer una crida a la resta de forces 
polítiques que tenen representació al Congres dels Diputats per afavorir, en la mesura del 
possible, aquest canvi polític que ens permeti arribar a consensos i acords amb la resta del 
Estat.

Tot això per dir que votarem en contra d’aquesta moció.

Sr. Àngel Puig  Volia manifestar, per aclarir el nostre posicionament, que com ja hem 
manifestat moltes vegades,  majoritàriament “Iniciativa per Catalunya” està per la 
independència, parlo d’Argentona, i no és cap mena de contradicció amb les formacions que 
s’han arribat a fer en els dos últims processos electorals amb el nom de “Catalunya Sí Que 
Es Pot” i “En Comú Podem”. Aquesta corrent pel compromís per la independència ja fa molt 
de temps que gira dins de “Iniciativa” i a Argentona es va posicionar majoritàriament.

Comentar que per al recolzament a la moció que ara anem a votar, hem fet una votació virtual 
aquesta tarda, i he demanat personalment que respectéssim el que majoritàriament sortiria, i 
ha sortit que estaríem en suport amb la moció que ara anem a votar.

Sr. Salvador Casas  Volia manifestar, tot i que votarem en contra de la moció, perquè la 
moció és el que realment s’aprova o no, que la resolució del 9 de novembre té dues parts, la 
primera que és la que s’anomena de desconnexió, i després l’annex que va aparèixer uns 
quants dies més tard que era el  de mesures socials, amb el que  nosaltres estaríem d’acord, 
com no podia ser d’una altra manera, tot i que aquest no és l’esperit de la moció, però volia 
posar de manifest aquesta dualitat de la pròpia resolució.   

Sotmesa a votació l’anterior moció, que passa a ser conjunta dels grups municipals Esquerra 
Republicana de Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular i Iniciativa per Catalunya, s’aprova 
per 14 vots a favor (Eudald Calvo Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, 
Arnau Aymerich Casas, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, 
Montserrat Cervantes Codina, Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas 
Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue) i 3 
vots en contra (Salvador Casas Burgués, Susana A. López Rico i Juan Fco. Fragoso 
Escribano) 

3. PRECS I PREGUNTES.-

1) Sr. Salvador Casas Hi ha una qüestió que va quedar sobre la taula en el ple passat, que 
era una pregunta de la Montse Capdevila i ens demanava com havia anat el balanç 
d’explotació de la piscina.

Pel que fa a l’Ajuntament d’Argentona ha tingut uns ingressos de 87.134,02€, provinents dels 
abonaments i del taquillatge diari de la piscina, i unes despeses de 66.770,00€, que és el 
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conveni amb la companyia d’Aigües d’Argentona, per tant el balança entre ingressos i 
despeses és positiu amb 21.364.00€.

Pel que fa a Aigües d’Argentona, el titular d’aquest conveni d’explotació, ha tingut uns 
ingressos de 66.770€ fruit del conveni d’ explotació amb l’Ajuntament i les despeses les hem 
dividit en dues parts; el que és el personal contractat especialitzat per la explotació de la 
piscina (socorristes, conserges, administratius, etc.) que ha tingut unes despeses de 
31.989,17€ i les despeses de proveïdors, tot allò que calia per posar en marxa la piscina, 
23.781,49€, en total les despeses que ha tingut la companyia d’aigües és de 55.770,66€ i per 
tant té un saldo en positiu de 9.999,34€. 

Sra. Montserrat Capdevila  Gracies per la informació, m’ho miraré i si hi ha alguna cosa, ja 
faré per preguntar-t’ho.

El tema de manteniment a l’hivern, que no hi havia partida pressupostaria, això s’ha 
solucionat?

Sr. Salvador Casas  S’està fent manteniment cada setmana, i estem anant des de la 
companyia d’aigües per posar en marxa les màquines perquè al juny estigui en perfectes 
condicions per poder funcionar i sense haver de fer inversions a corre cuita perquè la bomba 
no funciona. Hem de acabar de tancar un conveni amb l’Ajuntament, ara estic parlant com a 
president de la companyia d’aigües, per acabar de tancar el tema econòmicament.

2) Sra. Montserrat Capdevila  Tinc una pregunta per l’Arnau sobre un tema de la Festa 
Major; Ens podries explicar per què a La Sala sí que es fa pagar un tiquet d’entrada, tant en 
els actes de concert com del vespre, i en canvi a la carpa no hi ha un cost a l’hora de entrar. 
Ens pots explicar la diferència entre pagar per entrar a La Sala a ballar o a la carpa? En el 
concert de la tarda, es va omplir o es va quedar gent a fora? Perquè em sembla que va 
haver-hi gent que no va poder accedir perquè no hi havia lloc, i nomes es va fer un concert 
quan altres anys  s’havien fet dos.

Sr. Arnau Aymerich  Sobre el tema de la entrada, el fet d’obrir La Sala té un cost addicional. 
Muntar la carpa també té un cost. Entenem que el cost de l’orquestra que no només fa aquell 
concert, sinó que fa la ballada de sardanes i el ball, és bastant més elevat que els temes que 
es porten a la carpa. 

Tinc entès, tot i que encara no hem fet valoració de Festa Major, que al concert de la tarda 
van quedar, si no m’equivoco, dues o tres persones fora. El criteri que es va seguir, per 
ajuntar els dos concerts és que els dos tenien l’aforament a la meitat i per tant, si sumàvem 
fent una sola sessió, teníem un aforament complet.

3) Sra. Montserrat Capdevila En una Junta de Govern de principis de desembre vaig 
demanar si podia tenir l’horari dels conserges i la seva distribució i m’ho van facilitar. Un cop 
vista la distribució dels conserges, el tema que hi hagi un conserge a la zona esportiva al matí 
de dilluns a divendres, a que és degut, si als matins no hi ha grups d’entitats?

Sra. Montserrat Cervantes L’ Institut utilitza el pavelló des de les vuit del matí a dos quarts 
de tres de dilluns a dijous i des de les vuit fins a un quart de dues els divendres, llavors hem 
de tenir un conserge perquè són els nostres nens i els cedim el pavelló.

Sra. Montserrat Capdevila Però l’Institut no té pavelló esportiu?

Sra. Montserrat Cervantes L’Institut té un petit poliesportiu, però té gairebé 800 alumnes 
que fan educació física dos cops per setmana.

Sra. Montserrat Capdevila  No tenen suficient?  
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Sra. Montserrat Cervantes No tenen suficient, jo al principi, fa cinc anys, vaig tenir la 
mateixa sensació.

Sra. Montserrat Capdevila El meu fill ha anat a l’Institut i ha anat al camp de futbol de 
vegades.

Sra. Montserrat Cervantes Fa quatre anys que fan un ús reiteratiu de la zona esportiva i no 
se’ls hi pot negar perquè són vilatans d’Argentona.

Sra. Montserrat Capdevila  Jo no dic que se’ls hi negui, només argumentava per què està 
obert.

Sra. Montserrat Cervantes Jo també intento explicar que és per aquest fet. S’està en vies de 
resolució. El Sr. alcalde i Recursos Humans estaven gestionant arribar a algun tipus de 
conveni amb l’Institut.

Sra. Montserrat Capdevila Això trauria aquest cost?

Sra. Montserrat Cervantes Això trauria hores, sí.

Sr. alcalde La qüestió és que no sempre fan ús, llavors quan fan ús hi ha un conserge, 
nosaltres el que agrairíem a l’Institut és que els dies que no haguessin d’anar, que ens ho 
avisin amb temps i, per tant, ens estalviarem aquest cost. 

És una de les qüestions que estem valorant, perquè molts dies sí que està utilitzat i alguns 
dies no.

Sra. Montserrat Capdevila  Vol dir que el conserge es paga igual hagi o no nens.

Sr. alcalde Exactament.

4) Sra. Montserrat Capdevila A la Velcro, que hi va gent gran als matins, dimarts i dijous, 
per què el conserge va els dimecres al matí?

Sr. Arnau Aymerich Fan coordinació, l’equip de Joventut, el dimecres al matí. Quan va la 
gent gran diria que ha de haver-hi la mateixa persona del taller.

Sra. Montserrat Capdevila O sigui el mateix tècnic que fa l’activitat?

Sr. Arnau Aymerich Sí.

5) Sra. Assumpta Boba Jo volia fer dues preguntes. Una ve d’una interpel·lació que ja vam 
fer al Ple de setembre, referent a la campanya de recollida d’excrements d’animals. Quan 
vam preguntar com estava la situació ens van dir que estava en una fase d’informació, que 
havien d’entrat en una segona fase. Han fet alguna valoració? Perquè sembla que les coses 
continuen bastant igual. Potser no han acabat aquesta part de la campanya. Voldria que ens 
fessin “cinc cèntims”.

Sra. Aina Gómez La segona part de la campanya encara s’està duent a terme, és fins al 
febrer d’aquest any. En tot cas, sí que hem col·locat els segons cartells i alguns plafons 
informatius.

A les Ginesteres hem començat la primera part de la campanya, que no s’havia dut a terme, i 
al Cros hem iniciat una prova pilot, hem donat les bosses per tirar les caques de gos.

Encara no hem fet una valoració de com està anant la campanya. Sí que és veritat que som 
bastant crítics de com està funcionant tot plegat.
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Els policies han començat també a preparar la seva formació, en quan a multar i avisar als 
vilatans que vegin no recollint les caques de gos. Entendre que és un tema de sensibilitat de 
les persones, més que no pas de sancionar, perquè és molt difícil que un policia enganxi a 
una persona no recollint els excrements del seu gos. En tot cas quan haguem tancat la 
campanya sí que farem les valoracions pertinents i les podrem compartir.

6) Sra. Assumpta Boba  En el tema de recollida d’animals quan s’escapen o estan “sueltos” 
pel carrer, el centre d’acollida d’animals domèstics, fins a les set de la tarda fa aquesta 
recollida quan hi ha un avís o s’ha agafat un animal. Quan tanca aquest centre, en el passat 
havia una entesa amb “Help Guau”, o com es deia abans “Tot Gos”, perquè fes una recollida 
quan li demanava algú, normalment la policia. Segueix igual? Quin és el procediment que es 
fa servir ara mateix?

Sra. Aina Gómez  Segueix exactament igual, els horaris del “CAAD” no han canviat, quan hi 
ha recollides d’animals fora d’horaris, normalment és la policia o “Help Guau” mateix que fan 
tota la gestió. 

Sra. Assumpta Boba  Però és a demanda de la policia?

Sra. Aina Gómez  Exacte. O gent que els troba també pot trucar a “Help Guau” i fan 
directament la gestió.

7) Sra. Assumpta Boba  Potser hauria de ser sempre a demanda de la policia, perquè hi ha 
gent que té la sensació que hi ha una furgoneta que va pels camins rurals a veure quins 
gossos troba. Això no és a requeriment, perquè si van pel seu compte és anat fent caixa al 
marge del requeriment municipal.

Volia fer una altra consulta per l’Aina i és, teniu prevista alguna mena de campanya perquè 
les papereres dels carrers no siguin un para-contenidor d’escombraries de tot tipus? Perquè 
ara hi ha més papereres que fa un temps i penso que el fet de no ser contundents fa que la 
gent ompli les papereres amb escombraries de tot tipus. S’ha d’actuar perquè això no sigui 
així, perquè una paperera no és un contenidor. De vegades penses que no havia d’haver 
papereres. Heu pensat alguna cosa?

Sra. Aina Gómez  Realment t’has avançat als esdeveniments. Estem preparant una mena de 
“cartellets” que aniran a les brosses d’escombraries. Tenim localitzats alguns punts que són 
més conflictius que d’altres, en som conscients. El cartell de fet el tenim, falta col·locar-lo i 
avisa de la possible sanció que pot caure per dipositar les escombraries de casa a les 
papereres, que van fins als 600€.   

8) Sr. Eusebi Traby  El tema d’Argentona Comunicació, a la pàgina web hi ha un apartat que 
posa: “vídeos polítics”. Per què no es pengen tots el vídeos? A part que no hi ha ni una lògica 
ni un ordre. Hi ha penjats primer de novembre, desprès de gener, desprès de desembre, no hi 
ha una lògica, a més falten bastants. Per què? 

Sr. Arnau Aymerich  Ho consultaré perquè no tinc ni idea.

9) Sr. Pep Masó  Al mes d’octubre es va parlar d’una persona que estava ocupant els 
vestuaris del camp de futbol del Cros i es va aprovar que això no era el que havia de ser i que 
se li acompanyaria a buscar una ubicació. Com està aquest tema?

Sr. alcalde Aquest tema s’ha comentat als Consells d’Esports perquè també ha sortit aquesta 
preocupació, de fet el tema ja està derivat a Serveis Socials i li respondrà la Sra. Susana 
Lopez.

Sra. Susana Lopez  Una cosa és com va l’expedient per expulsar a aquesta persona, que 
això segueix el seu tràmit administratiu i judicial, i arribarà un moment  que es farà l’expulsió, i 
una altre que paral·lelament s’està treballant amb aquesta persona, se li han fet diverses 
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visites i m’ha de permetre que no aprofundeixi més en la situació personal d’aquest senyor. Si 
vostè vol que jo li digui, li puc dir a part preservant la intimitat d’aquesta persona.

10) Sr. Pep Masó  L’únic que ens preocupava era el seguiment d’aquesta resolució i 
d’aquesta problemàtica. Si estan treballant i estan fent bona feina, felicitats.

Se suposa que l’estiu que ve tornarem a tenir piscina, se suposa que el govern deu voler tenir 
interès que hi hagi una bona gestió dels serveis que s’ofereixen de bar, etc. i se suposa que 
el govern sap que hi ha tot un procés per si s’ha de preparar un plec amb unes bases, 
raonables, coherents i ben elaborades, per a la adjudicació i el concurs i per donar 
possibilitats a qui es vulgui presentar. 

La nostra pregunta és si en aquest moment estan treballant i si tenen previst  donar aquesta 
informació a la ciutadania.

Sr. alcalde  Sense massa demora s’han de tornar a treure els plecs d’aquest concurs perquè 
no podem allargar-ho molt. El que volíem era revisar-los per si detectàvem que hi havia algun 
problema. 

11) Sr. Xavier Collet  Una pregunta per al Sr. Eudald Calvo, fent referencia al que 
comentàvem quan s’ha parlat de l’ampliació del grup de govern, en vistes de les militàncies 
personals jo li volia preguntar si hem de considerar que el govern està format pels membres 
de la “CUP”, dels “Socialistes”, d’”Iniciativa”, d’”Esquerra” i de “Convergència. 

Sr. alcalde  Jo no recordo que “Convergència” es presentés a les eleccions del maig, de tota 
manera si li vol contestar la Sra. Montse Cervantes que és a qui crec que fa referència.

Sra. Montserrat Cervantes  Estic al grup d’”Esquerra” com independent; estic expulsada de 
“Convergència Democràtica de Catalunya” des de el mes d’abril.

12) Sra. Montserrat Matas  A la urbanització de les Ginesteres no es va rebre el programa 
de la Festa Major d’Hivern. Quin ha estat el motiu?

A més vaig detectar que no era coincident el programa de la Festa Major digital i el format 
paper.

Sr. Arnau Aymerich  Sobre el tema del repartiment del programa, sempre hi ha incidències 
amb el repartiment de tot, hem de tenir en compte que aquests serveis no els realitza 
directament l’Ajuntament sinó empreses de distribució. Ja teníem constància, el Sr. Traby ens 
ho va dir la setmana passada i encara no tenim resposta de la empresa de distribució. Si 
tornés a passar tornaríem a insistir.

Sobre el programa, imagino que es refereix a les colles convidades a la Mostra de Bèsties de 
Foc, això va ser un error de transmesa d’informació i es va corregir en el programa virtual. El 
tema és que no concordaven les colles a la mostra i al  correfoc, hi havia una de les dues que 
era la correcta.

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són 
21:20 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Argentona, 
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