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Ajuntament d’Argentona

PLE NÚM. 2

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 1 de febrer 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,  Pere Móra Juvinyà,  Carles Martínez Quiroga,  Maria Montserrat Cervantes Codina,  
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,  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:

A continuació es fa un minut de silenci

Sr. alcalde  Agrairia que poguéssim fer un minut de silenci en memòria de l’Esteve Canal, 
argentoní i en el seu moment alcalde de la vila, persona molt implicada en el teixit associatiu 
d’Argentona. Fem un minut de silenci en el seu record.

1. ALCALDIA 1.1) 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:

1.1.1) Decret de data 5 de gener de 2016

Vist que és necessari modificar el Decret d’Alcaldia de data 10 de desembre de 2015 i 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, tinc el deure de resoldre:

Primer.- Modificar el Decret d’Alcaldia de data 10 de desembre de 2015, en el sentit que allà 
on diu:

“.../... 

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.

.../...”

Ha de dir:
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“.../...

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, excepte durant la sessió de la 
Junta de Govern Local convocada per al dia 29 de desembre de 2015 que actuarà com a 
alcalde el Sr. Eudald Calvo Català.

.../....”

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.

1.1.2) Decret de data 5 de gener de 2016

Vist l’informe efectuat per la tècnica de Joventut a través del qual informa que continua essent 
necessari la contractació d’un integrador social. Vist que en data 1 d’octubre de 2015, es va 
efectuar una selecció per a cobrir l’esmentada plaça i vist que proposa en el mateix informe la 
contractació a favor de la senyora A.C.R. Vist que no hi ha llista d’espera i vist que per Decret 
d’Alcaldia de data 8 d’octubre de 2015, es va acordar, amb caràcter excepcional, la cobertura 
temporal de la plaça d’integrador social i vistos els informes d’Intervenció i Secretària, i del 
departament de Recursos Humans, vinc a decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal, d’obra i servei, a la senyora 
À.C.R., amb DNI núm. 38 871 441 S, com a integradora social de l’Espai Jove del Cros, des 
del dia 7 de gener de 2016 fins al 14 d’agost de 2016 ambdós inclosos, de conformitat amb 
les condicions laborals indicades al contracte adjunt, i per raó de màxima urgència.

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

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

1.1.3) Decret de data 5 de gener de 2016

Vista la resolució per part de la Diputació de Barcelona de data 11 de novembre de 2015, en 
la qual concedeixen una subvenció per a portar a terme el programa complementari de 
garantia de la cohesió social, número d’expedient 2015/1867. Vist l’informe efectuat per la 
responsable d’àmbit adults i ciutadania, en el qual informa que continua essent necessària la 
contractació d’un integrador social pel Centre Infantil Esquirol, per tal de participar en els 
projectes d’habilitats parental i èxit escolar i temps en família. Vist que en data 29 de maig de 
2015, es va efectuar una selecció per a cobrir l’esmentada plaça i vist que proposa en el 
mateix informe la contractació a favor de la senyora C.P.R. Vist que no hi ha llista d’espera i 
vistos els informes d’Intervenció i Secretària, i del departament de Recursos Humans, vinc a 
decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal, d’obra i servei a temps parcial (25 
hores setmanals) a la senyora C.P.R., amb DNI núm. 38 840 741 C, com a integradora social 
del Centre Obert, per tal de participar en els projectes d’habilitats parental i èxit escolar i 
temps en família, des del dia 7 de gener de 2016 fins al 30 de juny de 2016 ambdós inclosos, 
de conformitat amb les condicions laborals indicades al
contracte adjunt, i per raó de màxima urgència.

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

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(10/03/2016 13:28:22, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/03/2016 9:56:21,
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Tercer.- Donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui i publicar la contractació 
al BOP i al DOGC.

1.1.4) Decret de data 11 de gener de 2016

Vista la proposta de modificació de crèdits presentada per l’àrea de Recursos Humans en 
relació a les retribucions dels càrrecs electes municipals i a diferents despeses de personal; 
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 1/2016 per un import total de 
38.274,50€, sota la modalitat de transferències de crèdit i d’acord amb el següent 
desglossament: 

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Positives  
Partida Concepte Import
Alcaldia   
 Òrgans de Govern  
100-912-10000 Retribucions bàsiques membres òrgans de govern 12.650,00
100-912-16000 Seguretat social 5.174,50
100-912-23000 Dietes assistència càrrecs electes 11.900,00
Àrea de Serveis Econòmics  
 UTG Serveis Econòmics  
 500-931-13100 Retribucions personal laboral temporal 5.185,00
 500-931-16000 Seguretat social 3.365,00
 Total transferències de crèdits positives 38.274,50
TOTAL MODIFICACIÓ 38.274,50

Segon.- El finançament de la modificació, per un import total de 38.274,50€, 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 38.274,50
 Total transferències de crèdits negatives 38.274,50
TOTAL FINANÇAMENT 38.274,50

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

INGRESSOS CORRENTS DESPESES CORRENTS 
CAPÍTOL 1 7.363.530,00 CAPÍTOL 1 4.810.506,39
CAPÍTOL 2 91.000,00 CAPÍTOL 2 6.039.961,89
CAPÍTOL 3 2.056.766,00 CAPÍTOL 3 96.900,00
CAPÍTOL 4 3.408.466,27 CAPÍTOL 4 575.408,79
CAPÍTOL 5 11.293,20 CAPÍTOL 5 108.306,28
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

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(10/03/2016 13:28:22, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/03/2016 9:56:21,
Alcalde)
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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.- Donar compte de la present resolució al Ple Corporatiu en la propera sessió que se 
celebri.

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

1.1.5) Decret de data 15 de gener de 2016

Vist que per decrets d’Alcaldia de dates 8, 21 i 31 de juliol de 2015 es va delegar a la 5ena 
tinent d’Alcalde Sra. Aina Gómez Herrera la tramitació dels expedients sancionador núm. 
221/2015, de protecció de legalitat urbanística núm. 204/2015 i d’obres núm. 134/2015 incoat 
als propietaris per a l’execució d’obres sense llicència municipal consistents en la rehabilitació 
integrat de l’habitatge al carrer Gran, núm. 31 d’Argentona, de conformitat amb el que disposa 
l’article 28 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 

Vist que a partir del dia 5 de gener de 2016 la senyora Aina Gómez Herrera ha deixat de ser 
tinent d’Alcalde, procedeix efectuar nova delegació de la tramitació i resolució dels expedients 
sancionador núm. 221/2015, de protecció de legalitat urbanística núm. 204/2015 i d’obres 
núm. 134/2015 a la regidora d’Urbanisme Sra. Aina Gómez Herrera.

Per tot l'exposat anteriorment, vinc a decretar el següent:

Primer.- Deixar sense efectes la delegació efectuada a la 5ena tinent d’Alcalde en relació a la 
tramitació dels expedients sancionador núm. 221/2015, de protecció de legalitat urbanística 
núm. 204/2015 i d’obres núm. 134/2015 incoat als propietaris per a l’execució d’obres sense 
llicència municipal consistents en la rehabilitació integrat de l’habitatge al carrer Gran, núm. 
31 d’Argentona.

Segon.- Delegar a la regidora d’Urbanisme Sra. Aina Gómez Herrera, les atribucions que li 
corresponguin com a Alcaldessa-presidenta d’aquest ajuntament de la tramitació i la resolució 
dels expedients sancionador núm. 221/2015, de protecció de legalitat urbanística núm. 
204/2015 i d’obres núm. 134/2015 per a l’execució d’obres sense llicència municipal 
consistents en la rehabilitació integrat de l’habitatge al carrer Gran, núm. 31 d’Argentona.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la interessada als efectes procedents.
 
Quart.- Aquesta Resolució s’haurà de publicar en el BOP i del seu contingut literal se’n 
donarà compte al Ple Corporatiu en la primera sessió que celebri.”

Van quedar-ne assabentats
   
1.2) Donar compte decrets d’Alcaldia amb reparament

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(10/03/2016 13:28:22, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/03/2016 9:56:21,
Alcalde)

Classificador:Acta  -

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

dd89a150a03248a8bb9a7b0ab723bc27001



5

“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 31 de desembre de 2015

Vist l’informe efectuat per la tècnica de cohesió i la regidora de cohesió a través del qual 
informen que aquest Ajuntament ha rebut la subvenció de la Convocatòria Treball als Barris 
del Servei d’Ocupació de Catalunya segons l’Ordre EMO/225/2014. Vist que al mateix 
informe proposen prorrogar la contractació de la senyora S.M.B., per a portar a terme el 
Dispositiu d’Inserció Laboral. 

Vist l’informe desfavorable de la secretària de data 30 de desembre de 2015.

Vist el reparament efectuat, en data 31 de desembre de 2015 per la interventora acctal., 
d’aquest Ajuntament, en base a allò establert a l’article 15.5 de l’Estatut de Treballadors en 
matèria d’encadenament de contractes temporals, i de conformitat amb allò previst a l’article 
216.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.

Vist que d’acord 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 el reparament no estigui d’acord 
amb el mateix, essent la seva resolució executiva.

Atès que, malgrat els fonaments del reparament, en aplicació de la jurisprudència del Tribunal 
Suprem, es considera possible la concatenació dels tots els contractes subscrits amb la 
senyora S.M.B., que tenen naturalesa d’obra i servei, en tractar-se de contractes per a 
l’execució de projectes perfectament definits i amb autonomia i substantivitat dins l’activitat 
municipal, projectes que sempre han obtingut subvenció de la Generalitat de Catalunya o de 
la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a la prorroga que es vol acordar, es possible en aplicació del que es preveu a 
l’article 15.1 de l’Estatut dels Treballadors, en no superar-se, a l’acabament de la pròrroga, la 
durada màxima prevista legalment. 

Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides per l’article 217.1) 
abans esmentat, i de conformitat amb allò previst als articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 
de març, i als articles 9, 10, 11 i 13 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal, 
vinc a decretar el següent:

Primer.- Prorrogar la contractació laboral temporal de la senyora S.M.B., amb DNI núm. 38 
139 504 F, com a tècnica, des del dia 1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016 
ambdós inclosos, per a portar a terme el Dispositiu d’Inserció Laboral, segons l’Ordre 
EMO/225/2014 ¡ per raó de màxima urgència.

Segon.- Condicionar la contractació a l’entrada en vigor del pressupost 2016.

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

1.2.2) Decret de data 31 de desembre de 2015

Vist l’informe efectuat per la tècnica de cohesió i la regidora de cohesió a través del qual 
informen que es necessari continuar contractant a la senyora C.G.P, per a donar resposta a 
les tasques administratives i de dinamització de l’Oficina Municipal del Cros. Vist que es 
tracta d’una subvenció que atorga el departament de Política Territorial i Obres Públiques 
d’acord amb la resolució PTO/44/2007. 

Vist l’informe desfavorable de la secretària de data 30 de desembre de 2015.

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(10/03/2016 13:28:22, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/03/2016 9:56:21,
Alcalde)
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Vist el reparament efectuat, en data 31 de desembre de 2015 per la interventora acctal., 
d’aquest Ajuntament, en base a allò establert a l’article 15.5 de l’Estatut de Treballadors en 
matèria d’encadenament de contractes temporals, i de conformitat amb allò previst a l’article 
216.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.

Vist que d’acord 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 el reparament no estigui d’acord 
amb el mateix, essent la seva resolució executiva.

Atès que, malgrat els fonaments del reparament, en aplicació de la jurisprudència del Tribunal 
Suprem, es considera possible la concatenació dels tots els contractes subscrits amb la 
senyora C.G.P., que tenen naturalesa d’obra i servei, en tractar-se de contractes per a 
l’execució de projectes perfectament definits i amb autonomia i substantivitat dins l’activitat 
municipal, projectes que sempre han obtingut subvenció de la Generalitat de Catalunya o de 
la Diputació de Barcelona.

Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides per l’article 217.1) 
abans esmentat, i de conformitat amb allò previst als articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 
de març, i als articles 9, 10, 11 i 13 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal, 
vinc a decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal, d’obra i servei, a la senyora 
C.G.P., amb DNI núm. 33 949 143 Q, com a auxiliar de gestió, des del dia 1 de gener de 
2016 fins al 31 d’agost de 2016 ambdós inclosos, de conformitat amb les condicions laborals 
indicades al contracte adjunt, per a donar resposta a les tasques administratives i de 
dinamització de l’Oficina Municipal del Cros, d’acord amb la resolució PTO/44/2007 ¡ per raó 
de màxima urgència.

Segon.- Condicionar la contractació a l’entrada en vigor del pressupost 2016.

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

1.2.3) Decret de data 31 de desembre de 2015

Vist l’informe de la Cap d’Alcaldia de data 22 de desembre de 2015 en relació a la 
contractació d’una persona que coordini l’execució dels diferents projectes que s’estan duent 
a terme al barri de Sant Miquel del Cros: Pla de barri, DIL, formació integrada, accions 
ocupacionals i professionals, entre d’altres. 
 
Vist l’informe desfavorable de la secretària de data 30 de desembre de 2015.

Vist el reparament efectuat, en data 31 de desembre de 2015 per la interventora acctal., 
d’aquest Ajuntament, en base a allò establert a l’article 15.5 de l’Estatut de Treballadors en 
matèria d’encadenament de contractes temporals, i de conformitat amb allò previst a l’article 
216.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.

Vist que d’acord 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 el reparament no estigui d’acord 
amb el mateix, essent la seva resolució executiva.

Atès que, malgrat els fonaments del reparament, en aplicació de la jurisprudència del Tribunal 
Suprem, es considera possible la concatenació dels tots els contractes subscrits amb la 
senyora E.C.V., que tenen naturalesa d’obra i servei,  en tractar-se de contractes per a 
l’execució de projectes perfectament definits i amb autonomia i substantivitat dins l’activitat 

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(10/03/2016 13:28:22, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/03/2016 9:56:21,
Alcalde)
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municipal, projectes que, llevat d’un  contracte de l’any 2010, sempre han obtingut subvenció 
de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de Barcelona.

Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides per l’article 217.1) 
abans esmentat, i de conformitat amb allò previst als articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 
de març, i als articles 9, 10, 11 i 13 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal, 
vinc a decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal, d’obra i servei, a la Sra. E.C.V. 
amb DNI núm. 38 847 556 G, com a tècnica, des del dia 1 de gener de 2016 fins al 31 de 
desembre de 2016 ambdós inclosos, per a portar a terme projectes que s’estan duent a terme 
al barri de Sant Miquel del Cros: Pla de barri, DIL, formació integrada, accions ocupacionals i 
professionals, entre d’altres i de conformitat amb les condicions laborals indicades al 
contracte adjunt, i per raó de màxima urgència.

Segon.- Condicionar la contractació a l’entrada en vigor del pressupost 2016.

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

Van quedar-ne assabentats 

1.3) Ratificació resolucions d’Alcaldia

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

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

1.3.1) Decret de data 14 de gener de 2016

En el mes d’octubre del 2013 es va obrir la oficina d’atenció al ciutadà (OAC) amb l’objectiu 
de centralitzar l’atenció al públic i donar una atenció personalitzada en una mateixa oficina als 
vilatans i vilatanes d’Argentona, a través de la qual poden realitzar tots els tràmits i gestions 
que els hi siguin necessaris com empadronaments i obtenció de certificats, presentació 
d’instàncies, sol·licituds i documents relacionats amb matèries de competència municipal: 
Llicències urbanístiques, d'Obertures d'Establiments, Urbanisme, Medi Ambient, Neteja 
pública, Compres, Béns, Domini Públic, Cultura, Ensenyament, Pressupostos... en el Registre 
General municipal i obtenir informació que els hi sigui d’interès, entre d´altres. 

Atès que amb l’entrada en vigor de la Llei, 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les administracions públiques publiquen tota una 
sèrie de documentació que fins ara no era de caràcter obligatori i atès que simultàniament és 
necessari:

- Implantació de la seu electrònica i l’oferiment d’efectuar tràmits telemàticament (el 
primer tràmit s’ha instal·lat telemàticament en data 11 de novembre de 2015), així com 
l’actuació i el seu manteniment.

- Nous tràmits relatius a la incorporació dels expedients electrònics.

La realització d’aquest projecte fa necessària la contractació d’un/a auxiliar administratiu/va 
que assumeixi aquesta tasca extraordinària.

Vist que de conformitat amb el que estableix l’apartat Dos de l’article 20 de la Llei 48/2015, de 
29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, durant l’any 2016 no es 
contractarà personal temporal ni es nomenarà personal estatutari temporal o funcionaris 
interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables. 
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Atès que, l’apartat Quart del mateix article estableix que la contractació personal temporal i el 
nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari requerirà autorització prèvia del 
Ministeri d’Hisenda y Administracions Públiques. No obstant, havent-se realitzat la consulta  
en data 28 d’octubre de 2013, el Ministeri ha respost que si la Corporació local ha valorat la 
concurrència dels requisits de necessitat i urgència a què es refereix l’esmentat apartat Dos, 
no necessita l'autorització expressa per part del MINHAP per procedir a aquestes 
contractacions. 

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

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

Vist que la cobertura d’aquest lloc de treball té caràcter urgent i donant que la propera sessió 
del Ple Corporatiu ordinari no se celebrarà fins el mes de febrer de 2016 i en exercici de les 
competències previstes a l’article 21.1 k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, vinc en decretar el següent:

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

A) A l’Àrea de Serveis Generals el lloc de treball de:
- Auxiliar de gestió

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

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

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, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, Salvador Casas Burgués, Susana A. López 
Rico, Àngel Puig  Boltà 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) Acta anterior núm. 1 de data 11 de gener de 2016

Sotmesa a votació la urgència del present punt s’aprova per unanimitat

A continuació l’Alcalde sotmet a votació l’acta del Ple Corporatiu núm. 1 de data 11 de gener 
de 2016 que s’aprova per unanimitat.

2.2) Canvi nomenament vocal en representació del grup municipal del Partido Popular 
Argentona en la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir

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

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Pel Ple Corporatiu de data 1 de juliol de 2015, es va nomenar com a vocal de la Junta de 
Govern del Patronat del Museu del Càntir, al Sr.Juan Fco. Fragoso Escribano en 
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representació del grup municipal del Partido Popular Argentona, i donat que el portaveu del 
grup va demanar en la Comissió Informativa de Serveis Personals del dia 20/1/16, el canvi 
del vocal ara designat, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords:

Primer.- Nomenar com a vocal de la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir, en 
representació del grup municipal del Partido Popular Argentona, al Sr.Hugo Manchón García 
en substitució del Sr.Juan Fco. Fragoso Escribano.

Segon.- Notificar els presents acords als interessats i al President del Patronat del Museu del 
Càntir, als efectes procedents.”

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat
   
2.3) Moció conjunta dels grups municipals Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per 
Catalunya Verds i Tots per Argentona, de suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE) i a la lluita contra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro

Sr. Arnau Aymerich  La urgència de la moció ve motivada pel fet que aquest diumenge la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre ha tornat a convocar una mobilització i enteníem que, si el 
ple s’acaba posicionant a favor d’aquesta mobilització, era important que ho féssim abans de 
que es produís.

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

El Sra. Aina Gómez dóna compte de la següent moció:
 
“El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el Plan 
Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia de 
revisar els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos anys per l’avui Comissari 
europeu Miguel Arias Cañete.

Aquest nou Pla Hidrològic de l’Ebre, amb un nou repartiment del cabal del riu Ebre, no respon 
a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del riu i del seu Delta, sinó més aviat a 
criteris polítics, fet que es demostra amb un augment de les concessions de nous regadius en 
465.000 hectàrees, la majoria de les quals no tenen concessions i van lligades a 52 noves 
infraestructures de regulació (embassaments), sumades a les 20 ja existents, que regularan 
encara més els nostres rius i que generaran més retenció de sediments amb la intenció 
d’abastir altres comunitats regants del Mediterrani.

Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007 es va aprovar una proposta de cabals ecològics per al 
tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt valor 
estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per a 
adequar-la a la Instrucció de Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts que 
ja van fer la primera proposta dins del marc de la Comissió de Sostenibilitat.

Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de consens 
polític i social. Tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i 
posteriorment pel Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals 
irrisoris inferiors a 100 m3/s que ens porten a èpoques passades, com l’antic Plan Hidrológico 
Nacional d’Aznar i el transvasament de l’Ebre cap a València, Múrcia, Almeria i Barcelona.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge en 
la lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics, unit a 
l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma de concessions de regadiu, no 
obeeix la intenció de posar en marxa les 465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, 
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sinó a la clara intenció de vendre els drets d’aigua associats a aquestes hectàrees a altres 
usuaris, especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres conques.

En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar ara es camuflaran en un 
mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures similars. Per tal 
de tirar endavant aquest mercadeig serà necessària la construcció de més de 56 
infraestructures de regulació, entre preses i embassaments, al llarg de la conca. Entre 
aquests destaca el recreixement de l’embassament de Yesa, al pirineu aragonès, i que 
compta amb una forta oposició entre els pobles afectats.

Una vegada més s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius que 
mai arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), mentre la terra i els 
drets de l’aigua passen a mans de les grans corporacions agroindustrials i les constructores 
s’omplen les butxaques amb grans obres de formigó que només serveixen per enterrar diners 
i altres favors.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca 
des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal Suprem; 
l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un procediment 
d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al 
carrer, en forma de mobilitzacions que començaran el proper 7 de febrer amb una 
manifestació massiva a Amposta.

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer – Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i oferir suport als 
actes que s'organitzin al municipi i a la comarca per tal de difondre la seva tasca.

Segon – Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 
l’Ajuntament/ Consell Comarcal/ Diputació de Barcelona al Pla hidrològic de la Demarcació 
Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol.

Tercer – Ratificar la necessitats de cabals ecològics suficients per les zones humides dels 
nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti 
recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic.

Quart – Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no 
pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos 
usuaris.

Cinquè – Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre i al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio 
Ambiente.

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, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, Salvador Casas Burgués, Susana A. López 
Rico, Àngel Puig Boltà, 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)

3. PRECS I PREGUNTES   

Sr. Arnau Aymerich  A l’últim ple van quedar tres qüestions pendents:

En primer lloc sobre la festa Major d’Hivern, era molt recent i no s’havien fet les valoracions 
pertinents. Ja les hem fetes, la valoració és bastant bona en general, tant la valoració interna 
com la valoració amb les entitats. 
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Hi havia un tema concret que era sobre les sessions del concert de Festa Major que es feien 
a la Sala, s’havien reduït de dues a una, aquesta reducció ha tingut una bona valoració ja que 
el nombre d’assistents era la meitat per cada sessió  i per tant ara es queda amb una sala 
sencera amb molt poca gent que no va poder entrar. En principi es mantindrà així. El que s’ha 
de veure és si fem una modificació de l’horari perquè la gent que vingués de fora per assistir 
a la segona sessió es pogués quedar a sopar.

La qüestió que tenia el Sr. Traby sobre els vídeos de la Web d’Argentona Comunicació, 
suposo que ja va veure que ho vam solucionar.

Sobre el tema del repartiment dels programes, estem treballant amb la possibilitat de buscar 
un procediment per a la difusió i repartiment de programes de l’Ajuntament a gran escala, 
intentant introduir el repartiment en el màxim d’àrees possible, i això passaria per posar dins 
del procediment mecanismes que puntuessin el control de la difusió, i intentaríem evitar que 
hi haguessin zones que es quedessin sense repartiment.  

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són 
19:15, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Argentona, 
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