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Ajuntament d’Argentona

PLE NÚM. 3

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 7 de març 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 i Juan Francisco Fragoso Escribano

Secretària.- Amparo Martín Muyo

Quan són les 19:05 hores i existint el quòrum de constitució que estableix l’article 90.1) del 
Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’ordre de la 
Presidència comença la sessió sota el següent ordre del dia:
 
1. ALCALDIA 1.1) Acta anterior (núm. 2 de data 1 de febrer de 2016)

L’esborrany de l’acta núm. 2 de data 1 de febrer de 2016 s’aprova per unanimitat

1.2) Donar compte decrets d’Alcaldia

Es Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

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

1.2.1) Decret de data 18 de gener de 2016

Vista la proposta de modificació de crèdits presentada per l’àrea de Recursos Humans en 
relació a la contractació laboral temporal d’un/a auxiliar de gestió per a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), en haver estat declarat aquest lloc de treball d’imprescindible cobertura per 
tal de cobrir necessitats urgents i inajornables que afecten al funcionament dels serveis 
públics essencials; 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 3/2016 per un import total de 
25.439,88€, sota la modalitat de transferències de crèdit i d’acord amb el següent 
desglossament: 

PRESSUPOST DE DESPESES  
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT - Positives  
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Generals  
 UTG Serveis Generals  
 200-925-13100 Retribucions personal laboral temporal 19.282,06
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 200-925-16000 Seguretat social 6.157,82
 Total transferències de crèdits positives 25.439,88
TOTAL MODIFICACIÓ 25.439,88

Segon.- El finançament de la modificació, per un import total de 25.439,88€, 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 25.439,88
 Total transferències de crèdits negatives 25.439,88
TOTAL FINANÇAMENT 25.439,88

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

INGRESSOS CORRENTS DESPESES CORRENTS 
CAPÍTOL 1 7.363.530,00 CAPÍTOL 1 4.835.946,27
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 58.866,40
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.- 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.

1.2.2) Decret de data 21 de gener de 2016

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 al dia 28 de gener de 2016, ambdós inclosos, per absència del 1r tinent 
d’alcalde Sr. Pere Módra i Juvinyà, el 2n 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.
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Segon.- Aquesta resolució es notificarà als interessats als efectes oportuns, es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i del seu contingut se’n donarà compte al Ple 
Corporatiu en la primera sessió ordinària que celebri.

1.2.3) Decret de data 22 de gener de 2016

Vist l’expedient instruït per ocupació de la via pública per part de la vegetació que sobresortia 
fora del pati de l’habitatge ubicat a la Plaça de l’Església, 7 d’Argentona, propietat del Sr. Lluis 
Puig Rovira.

Atès 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, resolc el següent:

Primer.- Delegar a la regidora de Urbanisme, Medi Ambient i Sanitat i Habitatge, Sra. Aina 
Gómez Herrera, les atribucions que li corresponguin com a Alcalde d’aquest ajuntament en la 
tramitació i resolució de l’expedient 872/2015-MA.

Segon.- Notificar aquest Decret als interessants als efectes procedents.
 
Tercer.- 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.

1.2.4) Decret de data 22 de gener de 2016

Vist l’informe efectuat per la interventora de data 4 de desembre de 2015, on posa de 
manifest que la treballadora M.I.H., auxiliar de gestió del departament de recursos 
Econòmics, actualment es troba en situació de baixa per IT.
Atès que és necessari cobrir l’esmentada baixa per tal de donar suport a les necessitats del 
servei de l’àrea de Serveis Econòmics. Vist que no hi ha llista d’espera i vist que encara no 
s’ha resolt la bossa d’auxiliar administratius que s’ha convocat, i vist que per Decret d’Alcaldia 
de data 27 d’octubre de 2015, es va acordar, amb caràcter excepcional, la cobertura temporal 
de la plaça d’auxiliar de gestió de l’Àrea de Serveis Econòmics, i vist que la interventora 
també proposa que s’utilitzi l’anterior selecció d’auxiliar administratius per l’Àrea de Serveis 
Econòmics de data 16 d’octubre, en la qual la persona proposada és la senyora M.M.S., i 
vistos els informes d’Intervenció i Secretària, i del departament de Recursos Humans, vinc a 
decretar el següent:

Primer.- Contractar mitjançant contracte laboral temporal a la senyora M.M.S., amb DNI núm. 
** *** 811 M, com a auxiliar de gestió, des del dia 25 de gener de 2016 fins que la senyora 
M.I.H. obtingui l’alta mèdica d’IT 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.

1.2.5) Decret de data 29 de gener de 2016

Vist el comunicat del Jutjat de Pau en el qual dóna coneixement que els promotors de 
l’expedient de matrimoni civil núm. 192/2015 han sol·licitat que sigui el regidor d’aquest 
Ajuntament, Sr. Arnau Aymerich Casas, qui autoritzi l’esmentat matrimoni i de conformitat 
amb allò previst a l’art. 51 primer del Codi Civil, vinc a decretar el següent:

Primer.- Delegar en el regidor municipal Sr. Arnau Aymerich Casas l’autorització del 
matrimoni promogut a l’expedient núm. 192/2015 a celebrar per els contraents R.V.G. amb 
DNI núm. ...832M i M.R.F. amb DNI núm. ...651J el dia 15 de juliol de 2016, i que tindrà lloc a 
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Can Baladia, que es considera una dependència que reuneix els requisits adequats de 
decoro i funcionalitat.

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

1.2.6) Decret de data 29 de gener de 2016

Vist que per decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015 es va delegar la gestió del Registre 
de Sol·licitants d’HPO d’Argentona, a la 5a tinent d’Alcalde Sra. Aina Gómez Herrera.

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 en la gestió del Registre de Sol·licitants 
d’HPO d’Argentona 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 Sra. Aina 
Gómez Herrera en la gestió del Registre de Sol·licitants d’HPO d’Argentona.

Segon.- Delegar la gestió del Registre de Sol·licitants d’HPO d’Argentona, a la regidora 
d’Urbanisme Sra. Aina Gómez Herrera.

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.

1.2.7) Decret de data 29 de gener de 2016

Vist que per decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2016 es va deixar sense efectes la 
delegació efectuada a la 5ena tinent d’Alcalde i es va delegar a la regidora d’Urbanisme Sra. 
Aina Gómez Herrera les atribucions d’alcalde-president 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, vist que es va incórrer en una errada material en l’apartat segon de la part 
dispositiva que allà on diu: “ Delegar a la regidora d’Urbanisme Sra. Aina Gómez Herrera, les 
atribucions que li corresponguin com a Alcaldessa-Presidenta....” ha de dir: “Delegar a la 
regidora d’Urbanisme Sra. Aina Gómez Herrera, les atribucions que em corresponguin com a 
Alcalde-President....”

Vist que segons l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les Administracions 
Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètic existents en els seus actes.

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

Primer.- Rectificar l’errada material existent en l’apartat segon de la part dispositiva del decret 
d’Alcaldia de data 15 de gener de 2016 que es va deixar sense efectes la delegació 
efectuada a la 5ena tinent d’Alcalde i es va delegar a la regidora d’Urbanisme Sra. Aina 
Gómez Herrera les atribucions d’alcalde-president 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 allà 
on diu: “ Delegar a la regidora d’Urbanisme Sra. Aina Gómez Herrera, les atribucions que li 
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corresponguin com a Alcaldessa-Presidenta....” ha de dir: “Delegar a la regidora d’Urbanisme 
Sra. Aina Gómez Herrera, les atribucions que em corresponguin com a Alcalde-President....”

Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada als efectes procedents.

Tercer.- 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.

1.2.8) Decret de data 15 de febrer de 2016

Vista la memòria de l’Alcaldia relativa a la incorporació dels romanents de crèdits de l’exercici 
2015, i les propostes de modificació de crèdits presentades pels regidors de les diferents 
àrees municipals; vist l’informe emès per la interventora municipal i, de conformitat amb allò 
previst als articles 181 i 182 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 4/2016 per un import total 
d’1.430.650,88€, sota la modalitat d’incorporació de romanents de crèdits i de generació de 
crèdit, i que a continuació es detalla: 

PRESSUPOST DE DESPESES  
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT  
Partida Concepte Import
Alcaldia   
 Llei de Barris   
 121-2311-60100 Obres Projecte Llei de Barris 66.622,78
 Mobilitat  
 131-453-60900 Obres rotonda intersecció C-1415C i BV-5106 65.099,64
Àrea de Serveis Generals  
 Ajuntament  
 201-920-63200 Reforma plantes edifici Ajuntament 20.000,00
Àrea de Serveis Personals  
 Escola Argentona  
 322-323-61100 Cobertura pista Escola Argentona 137.120,39
 Casa Puig i Cadafalch  
 315-336-68200 Obres de rehabilitació Casa Puig i Cadafalch 465.238,80
 Piscina municipal  
 338-342-63200 Reconstrucció equipament piscina municipal 91.099,78
 UTG Serveis Socials  
 340-231-48000 Ajuts individuals 9.804,86
 340-231-48001 Prestacions escolars 25.435,69
 340-231-22699 Despeses diverses 1.000,00
 340-231-22799 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 17.668,38
 Comerç Local  
 365-433-48907 Conveni 2015 "Argentona Es Mou" 2.800,00
Àrea de Serveis Territorials  
Urbanisme i Obres  
411-151-62701 POUM 70.801,36
411-151-60900 Obres d'urbanització carrer Sant Ramon 181.500,00
411-160-61900 Inv. Infraestructures i béns ús gral. - Clavegueram 23.000,00
411-151-61900 Projecte urbanització carrer Josep Solé 6.801,28
Mercat Municipal  
434-4312-63200 Rehabilitació mercat municipal Plaça de Vendre 175.260,80
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Sostenibilitat  
440-170-22799 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 1.567,00
 Total incorporació de romanents de crèdit 1.360.820,76
GENERACIÓ DE CRÈDITS  
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals  
 UTG Serveis Socials  
 340-231-48000 Ajuts individuals 15.881,14
 340-231-48001 Prestacions escolars 15.000,00
 Polítiques Actives  
 363-241-13100 Retribucions personal laboral temporal 13.019,82
 363-241-16000 Seguretat social 4.179,36
 363-241-22000 Material ordinari no inventariable 6.229,80
 363-241-22799 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 15.520,00
 Total generació de crèdits 69.830,12
TOTAL MODIFICACIÓ 1.430.650,88

Segon.- El finançament de la modificació,  per un import total d’1.430.650,88€,  anirà a càrrec 
de les següents partides:

PRESSUPOST D'INGRESSOS  
FINANÇAMENT INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS  
Partida Concepte Import
Alcaldia / Àrea de Serveis Econòmics  
 Llei de Barris   
121-75080 Subvenció Generalitat Llei de Barris 33.311,39
500-87000 RT per a despeses generals 8.710,62
500-87010 RT per a despeses amb finançament afectat 24.600,77
 Mobilitat   
131-76100 Subvenció Diputació de Barcelona 34.953,33
500-87010 RT per a despeses amb finançament afectat 30.146,31
Àrea de Serveis Personals / Àrea de Serveis Econòmics  
UTG Serveis Econòmics  
500-87010 RT per a despeses amb finançament afectat 20.000,00
Àrea de Serveis Personals / Àrea de Serveis Econòmics  
Casa Puig i Cadafalch  
315-78000 Subvenció Fundació "La Caixa" 125.000,00
315-76100 Subvenció Diputació de Barcelona (14/X/110231) 41.872,00
500-87010 RT per a despeses amb finançament afectat 298.366,80
Piscina municipal  
338-75080 Subvenció PUOSC 2011 25.133,78
338-76100 Subvenció Diputació de Barcelona (Meses concertació) 42.507,81
338-76100 Subvenció Diputació de Barcelona (Meses concertació) 6.702,34
500-87010 RT per a despeses amb finançament afectat 16.755,85
 UTG Serveis Socials  

340-46100
Subv. Diputació Barcelona - Programa complementari garantia 
cohesió social (15/X/208996) 25.642,71

500-87010 RT per a despeses amb finançament afectat 28.266,22
 Comerç Local  
365-46100 Subv. Diputació Barcelona (15/Y/207036 - 15/Y/207040) 2.800,00
Àrea de Serveis Territorials / Àrea de Serveis Econòmics  
UTG Serveis Econòmics  
500-87000 RT per a despeses generals 13.245,23
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500.87010 RT per a despeses amb finançament afectat 57.556,13
UTG Serveis Econòmics  
500.87010 RT per a despeses amb finançament afectat 23.000,00
UTG Serveis Econòmics  
500-87000 RT per a despeses generals 100.000,00
500.87010 RT per a despeses amb finançament afectat 75.260,80
Sostenibilitat  
440-46100 Subvenció Diputació de Barcelona (15/Y/203838) 1.567,00
 Total finançament incorporació de romanents de crèdit 1.035.399,09
FINANÇAMENT GENERACIÓ DE CRÈDITS  
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals / Àrea de Serveis Econòmics  
 UTG Serveis Socials  

340-46100

Subv. Diputació Barcelona - Programa complementari de garantia de 
la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis 
socials (15/X/14033) 30.881,14

 Polítiques Actives  

363-45100
Subvenció SOC - Formació Ocupacional 2015 (Resolució de data 
10/12/2015 de l'Ordre EMO/260/2015 de 17 d'agost) 38.948,98

Total finançament generació de crèdit 69.830,12
TOTAL FINANÇAMENT 1.105.229,21

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 4.853.145,45
CAPÍTOL 2 91.000,00 CAPÍTOL 2 6.086.947,07
CAPÍTOL 3 2.220.116,00 CAPÍTOL 3 96.900,00
CAPÍTOL 4 3.508.306,10 CAPÍTOL 4 663.330,48
CAPÍTOL 5 11.293,20 CAPÍTOL 5 58.866,40
Total ingressos corrents 13.194.245,30 Total despeses corrents 11.759.189,40
INGRESSOS DE CAPITAL DESPESES DE CAPITAL
CAPÍTOL 6 0,00 CAPÍTOL 6 2.671.310,06
CAPÍTOL 7 675.588,58 CAPÍTOL 7 24.000,00
Total ingressos de capital 675.588,58 Total despeses de capital 2.695.310,06
Total ingressos no financers 13.869.833,88 Total despeses no financeres 14.454.499,46
INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL 8 783.538,84 CAPÍTOL 8 0,00
CAPÍTOL 9 635.910,71 CAPÍTOL 9 834.783,97
Total ingressos financers 1.419.449,55 Total despeses financeres 834.783,97
TOTAL 15.289.283,43  15.289.283,43

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.”

Van quedar-ne assabentats 
  
Sr. Pep Masó  Tinc un dubte amb el decret de 15 de febrer que és el de la incorporació de 
romanents, en el total de despeses es 1.430.000 i en canvi per fer front a aquestes despeses 
només hi ha un total de 1.105.000. Ens pot explicar el perquè?
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Sr. alcalde  Suposo que deu estar mal sumat, però ho preguntarem i li respondré.

Sr. Pep Masó  Està clar que falten 325.000€ per fer front a aquestes despeses.

Sr. alcalde  Després en el pressupost quadra, deu ser una errada a l’hora de sumar.

Sr. Pep Masó  A la piscina municipal es destinen 91.099,78€ a que correspon?

Sr. alcalde  Aquest import correspon al tancament de l’obra de la piscina, com que encara no 
s’ha efectuat el tancament queda pendent aquest pagament i per això passa a romanent.

1.3) Donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció del 4r Trimestre de 2015

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció

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

"Informe trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents 
de pagament – 4T trimestre 2015 corresponent a l'Ajuntament d'Argentona, el Patronat 
del Museu del Càntir d’Argentona i la Companyia d’Aigües d’Argentona.

Relació de fets i fonaments de dret

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

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

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

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

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

INFORMES:

LLEI DE MOROSITAT

Quart trimestre 2015

Pagaments realitzats en el període

Pagaments Dins Període
Legal Pago

Pagaments Fora Període
Legal PagoCodi d'Entitat Entitat Tipus de 

comptabilitat Periode Mitjà de 
pagament

(PMP) (dies)
Número de 
Pagaments Import Total Número de 

Pagaments
Import 
Total

09-08-009-AA-
000 Argentona Limitativa 45,85 979 1795328,40 641 383523,60

09-08-009-AP-
001

Aigues 
d'Argentona, 
S.A.

Empresarial 33,33 177 284574,53 37 58311,07

09-08-009-AV-
003

P. M. Museu 
del Càntir Limitativa 38,08 29 14567,24 7 1390,28

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament 
Final del Període

Interessos de Demora
Pagados en el Periodo Dentro Periodo Legal Pago

al Final del Periodo

Fuera 
Periodo 

Legal Pago
al Final del 

PeriodoCodi d'Entitat Entitat Tipus de 
comptabilitat

Número de 
Pagaments

Import 
Total 

Interessos

Periode Mig de 
pagament 
Pendent 

(PMPP) (dies) Número 
d'operacions

Import 
total

Número 
d'operacions

Import 
total

09-08-009-AA-
000 Argentona Limitativa 0 0 20,94 415 904306,95 28 29368,42

09-08-009-AP-
001

Aigues 
d'Argentona, 
S.A.

Empresarial 0 0 36,48 48 82822,83 17 63640,13

09-08-009-AV-
003

P. M. Museu 
del Càntir Limitativa 0 0 20,82 23 20346,65 10 971,08
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Periodes de 
PMP

incluidos
PMP (días)

QUART 
TRIMESTRE 5,82

Període Mig Pagaments RD 635/2014

Quart trimestre 2015

En dies

Codi entitat Entitat Rati operacions 
pagades *

Rati d'operaciones 
Pendents de 
Pagament *

Període Mig de 
Pagament Trimestral *

09-08-009-AA-000 Argentona 12,74 (9,48) 5,91

09-08-009-AV-003 P. M. Museu del Càntir 8,08 (9,40) (1,90)

*Nota: Quan la dada té signe negatiu es representatiu bé d’una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de 
l’Administració en relació al PMP previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les 
operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mig, en un moment anterior a dit període màxim.

Conclusió:

Dels dos informes es dedueix:
1) Un Període mig de pagaments dins els terminis previstos en la normativa del RD 

635/2014. El decret esmentat estableix la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament global a proveidors i preveu 30 dies per aprovació de les factures o 
certificacions i 30 dies més per efectuar el pagament. (Aquest càlcul es el de 
referència de l’Administració Estatal davant les Entitats Locals). 

2) Pel que fa als terminis previstos en la Llei contra la Morositat, les tres Entitats 
superen els 30 dies.

El fet de que es superi el termini de 30 dies en els pagaments de l’Ajuntament, aquest 
quart trimestre 2015, ve donat en bona part per els següents motius:

- Hi ha 409 factures d’electricitat, per import de 155.408,31 Euros, amb un termini de 
pagament de gairebé 100 dies per errors en la tramitació de les factures electròniques 
imputables a la companyia suministradora.

- Hi ha 12 factures pagades amb un termini superior a 60 dies per un total de 80.766,82 
Euros.

Tenint en compte aquests fets es considera que aquesta desviació del termini habitual de 
pagament ha de ser puntual d’aquest trimestre.

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

Van quedar-ne assabentats

1.4) Ratificació resolucions d’Alcaldia

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Als efectes de la seva ratificació, si procedeix, dec donar compte al Ple Corporatiu dels 
següents decrets d’Alcaldia:
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1.4.1) Decret de data 22 de gener de 2016

Vist l’esborrany del protocol general de col.laboració amb els ens locals de la província de 
Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec, 
de material esportiu recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona, expedient número 
2016/77.

Vist que l’Ajuntament està interessat en l’aprovació d’aquest protocol, per tal de poder gaudir 
del servei de préstec de material esportiu i recreatiu de la Diputació de Barcelona, de forma 
gratuïta, per un període indefinit.

Vist la urgència existent en l’aprovació de l’esmentat Protocol donat que s’ha de disposar de 
material el dia 1 de febrer de 2016, i en virtut del que es preveu a l’article 21.1 K de la Llei 
7/85 de Bases del Règim Local.

Vist l’informe emès pel Director d’Activitats Esportives en data 18 de gener de 2016, vinc en 
decretar el següent:

Primer.- Aprovar el protocol general de col.laboració amb els ens locals de la província de 
Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de préstec, 
de material esportiu recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona.

Segon.- La vigència d’aquest protocol té caràcter indefinit. L’Ajuntament d’Argentona podrà 
revocar la seva adhesió al Protocol, comunicant-ho a Esports de la Diputació de Barcelona 
amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data en que es prevegi la seva efectivitat, 
sempre que no hi hagi en curs un servei de préstec de material.

Tercer.- Ratificar els present acord al Ple Corporatiu en la propera sessió que es celebri.

Quart.- Notificar els presents acords als interessats.

1.4.2) Decret de data 2 de febrer de 2016

Vist que en data 28 de gener de 2016 el Consell Comarcal del Maresme va comunicar la 
necessitat de rectificar una errada material o de fet patida en el conveni d’addenda 
econòmica del SAD de 2016, aprovat per Decret en data 23 de desembre de 2015 i ratificat 
per Ple el dia 11 de gener de 2016.

Tenint en compte que segons 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, les 
Administracions Públiques podran així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici a 
instància del interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes, es 
proposa, per raó de la urgència existent, i en exercici de les competències que m’atorga 
l’article 21.k de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local

Primer.- Rectificar l’errada material patida en el punt 1, del conveni de l’addenda econòmica 
del SAD de 2016, aprovat per Decret en data 23de desembre de 2015 i ratificat per Ple el dia 
4 de gener de 2016.

allà on diu:

“1- El primer període anual de vigència de la delegació..../ ”

Ha de dir:
“1- El període anual de la pròrroga de la delegació...../”

Segon.- Notificar els anteriors acords als interessats .
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Tercer.- Sotmetre els presents acords a ratificació del Ple Corporatiu.”

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat
   
1.5) Nomenament de membres en els òrgans del Consell de la Vila

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

“De conformitat amb el que es preveu a l’article 89 del ROM, en relació a l’article 5 del 
Reglament de Participació Ciutadana d’Argentona, els òrgans del Consell de la Vila seran 
el/la President/a, el/la Vicepresident/a, el Plenari del Consell i la Comissió Permanent i que el 
Consell de la Vila serà presidit per l’alcalde/essa, o persona en qui delegui.

Tenint en compte que l’apartat 3.2 del mateix article 89 del ROM disposa que el Plenari del 
Consell de la vila estarà format pel President/a, el/la Vicepresident/a, que serà un/una 
ciutadà/na que serà nomenat pel Ple corporatiu, a proposta del Plenari del Consell d’entre els 
seus membres i que no podrà tenir la condició de regidor municipal.
Tenint en compte així mateix, que l’apartat 3.3 estableix els diferents membres 
representatius, que han de formar part del Consell de Vila, que han d’ésser designats pel Ple 
de l’Ajuntament.

Vist l’informe del tècnic de Comunicació i Participació Ciutadana sobre la constitució del 
Consell de la Vila per al període 2015-2018.

Vistes les actes dels Consells de Cultura i Festes de data 8 d’octubre de 2015 i del d’Esports 
de data 18 de març de 2015.

Vista l’acta de la sessió de constitució del Consell de la Vila de data 22 d’octubre de 2015.

Es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords:

Primer.- Nomenar vicepresident del Consell de Vila al Sr. Lluís Mas Esquerra, a proposta del 
Plenari del Consell i d’entre els seus membres.

Segon.- Nomenar com a membres del plenari del Consell  de la Vila a les següents persones:

Representants d’entitats culturals:
1. Sr. Nil Teixidó Devesa (Garrinada)
2. Sr. Carles Ligos Masafrets (Diables d’Argentona)
3. Sra. Maite Gil Ribosa ( Amics del Pubillatge)
4. Sr. David Rosa Carrera ( Comissió Festes Cros)
5. Sr. Bernat Calvo Català (Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell)
6. Sra. Montserrat Terricabras (Comissió Voluntaris Festes)

Representants d’entitats esportives:
1. Sr. Joan Puyo Gatius (Handbol Laietà)
2. Sra. Maria Soler Noé (Veteranes de Bàsquet)
3. Sr. Antoni Rabassa Españó (FC Argentona)
4. Sra. Judit Espinalt Brillas (Patinatge Artístic)
5. Sra. Núria Rus Parera (Boccia)

Representants d’entitats socials i cíviques:
1. Sr. Josep Anton Capdevila Morell ( AAVV Argentona)
2. Sr. Carles Miró Miranda ( AAVV Ginesteres)
3. Sra. Laura Pascual (Calabrot d’Argent)
4. Sra. Lídia Tur Font (El somni dels gats)
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Representants d’entitats solidàries: 
1. Sr. Quim Fornés ( Fundació Pau i Solidaritat CCOO)
2. Sra. Fatty Evangelista (Associació Amics Bisbe Joan Godayol)
3. Sr. Josep Valentí Garcia (Creu Roja)
4. Sra. Lourdes Blanco Seguí (Caritas)

Representant d’entitats d’activitats econòmiques:
1. Sra. Lia Ximenes (Argentona es mou)

Persones inscrites al Registre Ciutadà escollides aleatòriament a través d’un 
sorteig:

1. Sra. Maria Teresa Ferré
2. Sr. Ramon Teixidó
3. Sr. Josep Ma. Esteve Sorigué
4. Sr. Albert Artero Nualart
5. Sr. Eduard Dorda Ventura
6. Sr. Joan Balmes Ruiz
7. Sr. Francesc Alsina Castells
8. Sr. Emilio Rodriguez Merino
9. Sr. Salvador Pascual Bruguera
10. Sr. Ramiro Tomé Conejo
11. Sra. Pepi Carrillo Carrasco
12. Sr. Daniel Rus Parera
13.  Sr. Pere Lluís Serentill
14.  Sr. Josep Espígul Riera
15.  Sr. Manel Cruz Garcia

Representants de cada Consell Municipal Sectorial: 

1. Sr. Pep Fité i Roure, representant del Consell de Cultura, a proposta del mateix 
consell

2. Sr. Joan Boba Duran, representant del Consell de Mitjans de Comunicació, a 
proposta del mateix consell

3. Sr. Ricardo Fernández Vidal, representant del Consell d’Esports, a proposta del 
mateix consell. 

4. Sr. Lluís Mas Esquerra, representant del Consell de Patrimoni, a proposta del 
mateix consell.

Regidors de cada grup municipal a proposta del portaveu del grup:

1. Sr. Arnau Aymerich Casas, en qualitat de regidor del grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular

2. Sra. M. Montserrat Cervantes Codina, en qualitat de regidora del grup municipal 
ERC

3. Sr. Salvador Casas Burgués, en qualitat de regidor del grup municipal PSC-PM
4. Sr. Àngel Puig Boltà, en qualitat de regidor del grup municipal ICV
5. Sr. Xavier Collet Diví, en qualitat de regidor del grup municipal Tots per Argentona
6. Sr. Juan Francisco Fragoso Escribano, en qualitat de regidor del grup municipal del 

Partit Popular

Regidor encarregat de l’àmbit de participació ciutadana:

- Sr. Guillem Saleta Perejoan

Tercer .- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns.”
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Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat
   
1.6) Adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya, el Consorci LOCALRET, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes

El Sr. Guillem Saleta compte de la següent moció:

“En data 22 d’octubre de 2006, es va subscriure un Conveni Marc de col·laboració entre el 
Departament de Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya, el 
Consorci LOCALRET, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes.

Que, al pacte primer del conveni, s’estableix que les entitats locals que s’adhereixin a aquest 
conveni podran fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de 
l'Administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, per tot això i donat l’interès Municipal 
en fer efectiva l'interoperabilitat es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords:

Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Argentona d’adherir-se al Conveni Marc de 
col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci LOCALRET, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes, que s’adjunta com annex.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació d’aquesta Corporació, pugui 
subscriure tots els documents necessaris per a l’execució i formalització dels presents acords.

Tercer.- Notificar la present resolució als efectes oportuns.”

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat
   
1.7) Modificació de les bases d’execució del pressupost municipal exercici 2016

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“En sessió ordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2015, el Ple Corporatiu va aprovar 
definitivament,  en no haver-se presentat reclamacions durant el període d’informació pública, 
el Pressupost General del municipi per a l’any 2016 i les Bases d’execució d’aquest 
pressupost. 
 
Una vegada iniciat l’exercici pressupostari, es considera oportú modificar l’article 28 
d’aquestes Bases d’execució en el qual s’estableixen les indemnitzacions que han de 
percebre els membres de la Corporació per assistència a les sessions dels diferents òrgans 
col·legiats, i altres articles relatius a la comptabilitat i el tancament pressupostari i al control i 
fiscalització de la gestió econòmica municipal.  

Per tot això, de conformitat amb allò previst als articles 168 i 169 del RDL 2/2004,  de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb el que va 
acordar la Comissió sobre les dedicacions i les retribucions definitives de l’alcalde i dels 
regidors amb dedicació de l’Ajuntament d’Argentona, en sessió celebrada el dia 23 de febrer 
de 2016, al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no es presentin 
reclamacions o suggeriments, definitivament la modificació dels articles 28, 41, 42, i 56.3) de 
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les Bases d’execució del pressupost municipal de l’exercici 2016, els quals quedaran 
redactats de la següent manera: 

“Article 28. Indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats

1. Els consells d’administració de les societats privades municipals, fixaran, si és necessari, les 
quanties a percebre pels seus membres pel concepte de dietes per l’assistència efectiva als 
mencionats consells, d’acord amb les limitacions establertes al respecte pell Reial Decret 
462/2002, de 24 de març.

2. Els membres de la Corporació sense dedicació exclusiva o parcial, percebran 
indemnitzacions per assistència a las sessions dels òrgans col·legiats d’acord amb les 
següents quanties:

Òrgan col·legiat Import percepció per assistència
Ajuntament Ple – sessió ordinària 300,00€
Ajuntament Ple – sessió extraordinària 150,00 €
Junta de Portaveus 150,00 €
Junta de Govern 150,00 €
Comissions Informatives 125,00 €
Comissió Especial de Comptes 125,00 €

En les sessions en què hi assisteixin conjuntament el titular i el suplent, només acreditarà 
la dieta per assistència el titular.
S’entendrà que hi ha hagut assistència efectiva, encara que el vocal s’incorpori un cop 
començada la sessió o s’absenti abans de que finalitzi. 

3. A aquests imports se’ls practicarà la retenció de l’IRPF quan les quantitats superin la base 
mínima exempta determinada legalment, i en la resta de casos si així ho sol·liciten els 
regidors. La sol·licitud s’haurà d’efectuar per escrit i assenyalant el percentatge a retenir.

Als imports detallats en els punts anteriors, se’ls aplicaran de forma automàtica cada any 
la variació que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat determini per als empleats 
públics, sense que puguin excedir dels límits previstos per als càrrecs municipals en la 
normativa d’aplicació i en el ROM.

Les quantitats que a satisfer als regidors en concepte d’assistència a sessions dels 
òrgans col·legiats han d’estar justificades amb les actes i l’efectiva assistència a aquestes 
sessions dels òrgans col·legiats. L’acreditació de l’assistència als òrgans col·legiats serà 
expedida pel secretari de l’òrgan corresponent.”

“Article 41.  Instruccions de tancament de l’exercici
...

3. Quan dintre de l’exercici no s’hagués pogut efectuar el reconeixement d’obligacions 
corresponents a despeses realitzades o béns i serveis efectivament rebuts al mateix, es 
registrarà al menys a 31 de desembre un creditor a través del compte 413 “Creditors per 
operacions pendents d'aplicar al pressupost”.

Per regularitzar aquestes despeses que no han estat aplicades en cap partida de l'any 
pressupostari en el qual haurien de ser descomptades, s'ha de procedir al reconeixement 
extrajudicial de crèdits en l’exercici posterior, reconeixent obligacions corresponents a 
exercicis anteriors que per qualsevol causa no ho haguessin estat en aquell a què 
corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement, sempre que no hi hagi 
dotació pressupostària.
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Partint de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, que estableix que “Correspon al Ple de 
l'entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi hagi dotació 
pressupostària (...)”, s’estableix que en cas de tractar-se de despeses que comptaven amb 
dotació pressupostaria però que no s'han pogut reconèixer l’any pressupostari que devien ser 
descomptades, el reconeixement extrajudicial de crèdit podrà realitzar-se per Decret de 
l’alcalde sempre i quan es tracti de despeses que puguin afectar en gran mesura al PMP o 
siguin despeses subvencionades i per tant s'hagi de justificar el seu reconeixement amb 
celeritat.

4. En aquells contractes que no sigui possible tramitar l’operació ADO abans del 31 de 
desembre en no disposar de la factura, sempre que sigui possible es podrà tramitar una 
operació AD a l’efecte de garantir l’existència de crèdit en l’exercici següent, juntament amb 
una proposta de resolució aprovatòria que podrà tenir caràcter individual o col·lectiva.”

“Article 42. Tancament comptable i liquidació de l’exercici

1. Les operacions de tancament de l’exercici.
...
 Provisions.  Les provisions constitueixen aquelles obligacions futures, de tipus legal, 

contractual o implícites, en les que hi ha una probabilitat estimada igual o superior al 
50% que esdevinguin realment. A la fi de cada exercici, en base a informes dels 
centres gestors corresponents, la Intervenció avaluarà els possibles riscos que ha de 
fer front la Corporació, l’estimació de la probabilitat del seu esdeveniment, així com 
una estimació de la seva quantia.

...
2. Als efectes del càlcul de les operacions prèvies al tancament s’estableixen els següents 

criteris, que s’hauran d’aplicar com a mínim al final de l’exercici :
...

d. Dotació anual de provisió per a insolvències. 

L’article 193 bis del TRLHL regula els drets de difícil o impossible recaptació.

Les entitats locals han d'informar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al 
seu Ple , o òrgan equivalent , del resultat de l'aplicació dels criteris determinants dels 
drets de difícil o impossible recaptació.

La dotació per insolvència es calcularà a 31 de desembre de l’exercici al qual 
correspon la liquidació, d’acord amb els criteris mínims establerts a l’Article 193 bis i 
amb els següents: 

- Per als capítols 1 a 3 del Pressupost d’Ingressos i el capítol 5: 
Els drets pendents de cobrament corresponents als dos exercicis anteriors al 
qual correspon la liquidació, es minoraran, en un 25% (n-1 25%  n-2 25%)
Els drets pendents de cobrament corresponent al tercer exercici anterior al qual 
correspon la liquidació, es minoraran, en un 50% ( n-3 50%)
Els drets pendents de cobrament corresponent al quart i cinquè exercici anterior 
al qual correspon la liquidació, es minoraran, en un 75% (n-4 75%  n-5 75%).
Els drets pendents de cobrament corresponent als restants exercicis anteriors al 
qual correspon la liquidació, es minoraran, en un 100%

- Per als capítols 4 i 7 es mirarà de forma individualitzada cada operació per a 
aprovisionar-la al 100% si existeix dubte raonable per al seu cobrament; si no, seran 
d’aplicació els mateixos percentatges establerts per als capítols de l’1 al 3 i 5 del 
pressupost d’ingressos.
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Les  provisions por insolvències s’inclouran en l’estat del romanent de tresoreria a 31 de 
desembre.
...”

“Article 56. Procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i 
pagaments.
...

3.- Fiscalització de l’interventor/a:

3.A) Els Expedients de Despesa proposats per les unitats gestores se sotmetran a la 
fiscalització prèvia de la Intervenció Municipal, abans de la seva aprovació per l'òrgan 
competent. Estaran integrats pels documents, justificants i informes que preveu la normativa 
vigent, en les presents Bases i en les disposicions reglamentàries aprovades a l'efecte pel Ple 
de la Corporació.

FISCALITZACIÓ PREVIA PLENA:

Amb caràcter general, en tot expedient de despesa es comprovaran els següents extrems:

a) L'existència de crèdit pressupostari i que aquest és suficient i adequat a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.

S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no 
prescrites complint els requisits i regles pressupostàries de temporalitat, especialitat i 
especificació regulades en la Llei general pressupostària.

En els casos en què es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que disposa l'article 47 de la Llei 
general pressupostària.

b) Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a l'aprovació, 
compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.

c) La competència de l'òrgan de contractació, del concedent de la subvenció, del qual 
celebra el conveni de col·laboració o del que resol l'expedient de responsabilitat 
patrimonial i, en general, del que dicti l'acte administratiu, quan l'òrgan no tingui atribuïda la 
facultat per a l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació de què 
es tracti.

d) Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses aprovades i, 
si escau, fiscalitzats favorablement.

Així mateix, en els expedients de reconeixement d'obligacions, que els mateixos 
responen a despeses aprovades i compromesos i, si escau, fiscalitzats favorablement. En 
cas que hi hagi designació d'interventor per a la comprovació material d'una inversió, que 
s'ha produït la intervenció de l'esmentada comprovació material de la inversió i el seu 
caràcter favorable.

e) Aquells extrems addicionals que, atenent a la naturalesa dels diferents actes, 
documents o expedients, es contenen en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del 
Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel qual es dóna aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics.
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Amb caràcter específic i per a cada tipus d'expedient de despesa es comprovaran aquells 
altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió,  previ informe 
d'Intervenció, determini el Ple de la Corporació, a proposta de la Presidència de l'Entitat.

El Resultat de fiscalització dels Expedients de Despesa podrà ser:

a) Sense Fiscalitzar. Si es comprova que l'Expedient està incomplet o es constata l'existència 
d'errors materials o de fet. Es retornarà l'Expedient a la Unitat Gestora.

b) Fiscalitzat  de conformitat. Procedeix  la tramitació de l'Expedient davant l'Òrgan 
competent.

c) Fiscalitzat  de conformitat condicionada. La Intervenció podrà fiscalitzar favorablement, tot i 
l'existència de defectes que observi en l'Expedient, sempre que els requisits o tràmits 
incomplerts no siguin essencials. En aquest supòsit, l'efectivitat de la fiscalització favorable 
quedarà condicionada a l'esmena dels mateixos, abans de la seva aprovació per l'òrgan 
competent. Si la Unitat Gestora no solucionés aquests condicionants, amb caràcter previ a la 
continuïtat de l'Expedient, s'entendrà formulat la corresponent objecció.

d) Fiscalitzat  de conformitat amb observacions. La Intervenció podrà formular les 
observacions complementàries que consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en 
cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte d'aquestes 
observacions no és procedent el plantejament de discrepàncies per part de la Unitat Gestora.

e) Fiscalitzat de disconformitat o amb reparament suspensiu. Si la Intervenció es manifestés 
en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha 
de formular les seves objeccions per escrit. 

Aquests inconvenients han de ser motivats amb raonaments, fundats en les normes en què 
es doni suport al criteri sustentat i han de comprendre totes les objeccions observades. 
L'objecció suspendrà la tramitació de l'Expedient (reparament suspensiu), fins que sigui 
resolta, en els casos següents:
• Quan es basi en la insuficiència del crèdit proposat o el proposat no es consideri adequat.
• Quan s'apreciïn greus irregularitats en la documentació justificativa de les ordres de 
pagament o no s'acrediti suficientment el dret del seu preceptor.
• En els casos d'omissió en l'Expedient de requisits o tràmits que, segons el parer de la 
Intervenció, siguin essencials, o quan s'estimi que la continuació de la gestió administrativa 
pogués causar trencaments econòmics al Tresor Públic o a un Tercer.
• Quan l'objecció deriva de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i 
serveis.

Quan la Unitat Gestora a què es dirigeixi l'objecció ho accepti, haurà d'esmenar les 
deficiències observades i remetre de nou l'Expedient a la Intervenció. En cas contrari, la 
Unitat Gestora ha de plantejar la seva discrepància, que necessàriament haurà de ser 
motivada, i correspondrà al president de l'entitat local, en base als informes emesos,  
resoldre-la, essent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap 
cas. 

L'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de 
l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i 
comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions 
d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.

El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària.
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El president de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva 
actuació.

Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat local podrà 
elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de 
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.

L'òrgan interventor ha de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i 
acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la Corporació contraris a les 
objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria 
d'ingressos . A la citada documentació ha d'acompanyar, si escau, els informes justificatius 
presentats per la corporació local. 

FISCALITZACIÓ PREVIA LIMITADA:

En els expedients de despesa de personal es comprovaran els següents extrems:

A) Que existeix crèdit pressupostari suficient i que el proposat és l’adient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure, tenint en compte els nivells de vinculació 
jurídica que figuren en les bases d’execució del Pressupost.
B) Que l’òrgan al qual s’eleva la proposta és el competent legalment.
C) Que el llistat de les nòmines estiguin signades pel cap del Servei de Recursos Humans.
D) Que existeixi el llistat signat pel cap del Servei de Recursos Humans, amb còpia dels 
acords adoptats per l’òrgan competent que sustenti les variacions produïdes en el mes i que 
l’import total coincideixi amb l’import de les obligacions.

Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada han de ser objecte d'una altra 
plena amb posterioritat (control a posteriori), mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o 
auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i 
determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.

NO ESTAN SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA:

• Els pagaments a justificar  inferiors 300 € que sol·liciti el departament de Serveis Socials per 
als casos classificats tècnicament com a casos d’urgència per requerir de forma imminent 
hostalatge, alimentació o transport.

Aquestes despeses també seran objecte de control a posteriori.

3.B). Els Expedients de Gestió d'Ingressos proposats per la Unitat Administrativa i de 
Gestió Tributària, se sotmetran a la fiscalització prèvia de la Intervenció Municipal, abans de 
la seva aprovació per l'òrgan competent. Estaran integrats pels documents, justificants i 
informes que preveu la normativa vigent, en les presents Bases i en les disposicions 
reglamentàries aprovades a l'efecte pel Ple de la Corporació.

Amb caràcter general, en tot expedient de gestió d'ingressos es comprovaran els següents:

• Adequació de l'expedient al que disposen les normes generals i les Ordenances Fiscals i 
de Preus Públics.
• Proposta formulada per la Unitat Administrativa competent.
• Competència de l'Òrgan proposat per a la seva aprovació.

Amb caràcter específic i per a cada tipus d'expedient de gestió d'ingressos, es comprovaran 
aquells altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, previ informe 
d'Intervenció, determini el Ple de la Corporació, a proposta de la Presidència de l'Entitat.

El Resultat de fiscalització dels Expedients de Gestió d'Ingressos podrà ser:
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a) Sense Fiscalitzar. Si es comprova que l'Expedient està incomplet o es constata l'existència 
d'errors materials o de fet. Es retornarà l'Expedient a la Unitat Gestora Liquidadora.

b) Fiscalitzat de conformitat. Procedeix la tramitació de l'Expedient davant l'Òrgan competent.

c) Fiscalitzat de disconformitat o amb Inconvenients, que en cap cas suspendrà la tramitació 
de l'Expedient i que la Unitat Administrativa de Gestió Tributària i de Recaptació haurà 
esmenar abans de sotmetre l'Expedient a l'aprovació de l'òrgan competent; en un altre cas, 
l'òrgan interventor elevarà informe al Ple de la Corporació de les resolucions adoptades 
contràries a les objeccions formulades.

...”

Segon.- La modificació aprovada en l’anterior acord s’haurà de sotmetre al tràmit d’informació 
pública durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Tauler d’anuncis municipal, i, en considerar-se aprovada definitivament, 
la modificació esmentada es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’anuncis de la Corporació als efectes de la seva entrada en vigor.” 

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat
   
1.8) Modificació de l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per la utilització 
de l’equipament de la Sala d’Argentona i per la instal·lació d’anuncis i del servei de bar 
en aquest mateix equipament

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

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, 
a fi de donar compliment a allò que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com 
a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa 
amb els ciutadans.

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 
12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  les ordenances fiscals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, al Ple Corporatiu 
proposo l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el termini 
d’informació pública, definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal número 20 reguladora 
de la taxa per la utilització de l’equipament de la Sala d’Argentona i per la instal•lació 
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d’anuncis i del servei de bar en aquest mateix equipament, la qual quedarà redactada de la 
següent manera:
 
“Article 1r.-Concepte 

A l’empara d’allò previst als articles 57, 20.3) i 20.4) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix les taxes per la 
utilització de l’equipament de la Sala d’Argentona i per la instal.lació d’anuncis i del servei de 
bar en aquest mateix equipament, que es regiran per la present Ordenança.

Article 2n.- Fet imposable

I. Constitueix el fet imposable de la taxa per la utilització de l’equipament de la Sala, la 
utilització d’aquest equipament i la prestació dels serveis necessaris per a la 
utilització de les instal·lacions.

II. Constitueix el fet imposable de la taxa per la instal·lació d’anuncis i del servei de bar 
en l’equipament de la Sala, la prestació del servei d’utilització i l’aprofitament 
especial del domini públic local que beneficia de manera particular als subjectes 
passius i que es produeix per la instal·lació d’anuncis en aquells espais 
determinats per l’Ajuntament i/o per la instal·lació de servei de bar. 

Article 3r.- Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, així com les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin 
beneficiades en la utilització de l’equipament de La Sala o per la instal·lació d’anuncis i/o del 
servei de bar en aquest equipament. 

Article 4t.- Quota tributària

La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes que s’estableixen en l’annex 
d’aquesta ordenança.

Article 5è.- Exempcions

1. En atenció a les raons socials i d’interès públic l’ajuntament d’Argentona podrà signar 
convenis amb entitats sense ànim de lucre per la utilització gratuïta de la Sala i dels 
servei que es descriuen en la present ordenança de durada no superior a un exercici 
pressupostari. Tal conveni precisarà, per a la seva entrada en vigor, una descripció 
detallada dels usos que permeti quantificar el cost del servei d’acord amb la tarifa 
annexa i requerirà l’aprovació de l’òrgan competent. En tals casos, l’Ajuntament 
consignarà en els seus pressupostos les dotacions oportunes per la cobertura del cost 
del servei.

2. Es podran establir convenis per la utilització gratuïta de la Sala en els casos de 
residències de companyies de teatre, música o dansa. Tal conveni precisarà, per a la 
seva entrada en vigor, una descripció detallada dels usos que permeti quantificar el 
cost del servei d’acord amb la tarifa annexa i requerirà l’aprovació de l’òrgan 
competent. En tals casos, l’Ajuntament consignarà en els seus pressupostos les 
dotacions oportunes per la cobertura del cost del servei. 

3. D’acord amb allò contingut en l’escriptura 1035 de data 28 de juliol de 2000 entre 
l’Agropecuària d’Argentona SCCL i l’Ajuntament d’Argentona, l’Agropecuària 
d’Argentona SCCL podrà utilitzar gratuïtament “La Sala”, quatre dies a l’any que, en 
cap cas podran coincidir amb actes programats per l’Ajuntament.
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4. Queda exclosa d’aquesta ordenança la utilització de la Sala per part dels alumnes dins 
de la campanya Anem al teatre.

Article 6è.- Acreditament 

Les taxes regulades en aquesta ordenança es meriten i, per tant, neix l’obligació de 
pagament a partir de la concessió, per part de l’Ajuntament, de l’autorització corresponent. 

Article 7è.- Normes de gestió, liquidació i tramitació. Règim de declaració i ingrés. 

La utilització de la Sala serà com a mínim de les hores que s’especifiquen en l’annex 
d’aquesta ordenança,  essent ús ampliable per hores. 

S’autoritzarà l’ús de l’espai d’acord amb la normativa d’ús de l’equipament de La Sala, i es 
considerarà efectiva la reserva a partir de l’autorització per part de l’Ajuntament.

Les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació, mitjançant el model determinat per la 
Tresoreria municipal,  i s’hauran de pagar en el termini de 15 dies a partir de la data de la 
utilització de l’equipament. Transcorregut  el període voluntari de pagament sense haver-ne 
efectuat l’ingrés, s’obre la via de constrenyiment amb els recàrrecs previstos en la Llei 
General Tributària.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de la seva publicació íntegra en el BOPB 
i de l’entrada en vigor del Reglament corresponent,  i serà vigent mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents.

ANNEX TARIFES

I. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE LA SALA

Les tarifes corresponents a la utilització de l’equipament de la Sala inclouen els serveis 
tècnics i administratius relatius a la concessió de l’autorització i, a més dels subministraments 
generals i la neteja, el material tècnic fix que disposa el teatre (llum i so) i el servei mínim de 
personal tècnic i de sala següent:

Per a assajos: 1 cap tècnic + 1 tècnics de so/llum
Per a actuacions: 1 cap tècnic+ 1 tècnics de so/llum + 2 conserges

1 Preu sense descompte Tarifes €/h 
Per una actuació fins a 5 hores seguides (mínim) 166 €
per cada hora de més 129 €
Per un assaig fins a 5 hores seguides (mínim) 125 €
per cada hora de més 86 €
2 Activitats entitats sense ànim de lucre  
Per una actuació fins a 5 hores seguides (mínim) 141 €
per cada hora de més 110 €
Per un assaig fins a 5 hores seguides (mínim) 106 €
per cada hora de més 73 €

II. TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS I DEL SERVEI DE BAR EN L’EQUIPAMENT 
DE LA SALA.

Epígraf 1 – Instal·lació d’anuncis   7,32 €/m2
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Epígraf 2 – Instal·lació del servei de bar (mínim 5 h) 7,66 €/hora
”

Segon.- Exposar al públic el precedent acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari d’àmplia difusió  i en el 
tauler d’edictes municipal, a l’objecte de que totes les persones interessades puguin examinar 
l’expedient i formular les al·legacions que creguin oportunes.

Tercer.- Una vegada s’entengui aprovada definitivament la modificació de l’ordenança d’esment, 
publicar-la en el  Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva vigència.

Quart.- La present modificació començarà a regir a partir de la publicació íntegra del text 
modificat en el Butlletí Oficial de la Província, i serà vigent mentre no s’acordi la seva derogació 
o modificació.”

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

El Sr. alcalde altera l’ordre del dia debatent-se a continuació el punt 6.1.1)

6. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.1) Mocions conjuntes dels grups municipals de 
Candidatura d’Unitat popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots 
per Argentona

6.1.1) Moció relativa al Dia Internacional de les Dones

Sra. Susana López  Un any més celebrem el 8 de març, dia internacional del dret de les 
dones, com a jornada festiva i reivindicativa de reconeixement a la gran aportació de moltes 
dones, i també d’alguns homes, per a conscienciar i denunciar les discriminacions de gènere. 

També volem reivindicar, amb emoció i orgull, la implicació permanent del nostre Ajuntament 
per a crear eines polítiques per a lluitar contra el masclisme i construir, des de la política local, 
un món més just i igualitari per a tothom.

Petita prova d’això és el programa d’actes que, des de la regidoria d’Igualtat, treballant 
transversalment amb Cultura, Comunicació, Educació i d’altres departaments, hem preparat  
adreçats a totes les edats i col·lectius, actes als que convido a participar a totes les veïnes i 
veïns del poble.

Vull convidar especialment, sense desmerèixer als altres, a la participació en dos actes 
destacats del programa: dissabte dia 12 de març, a les 9 del vespre, a La Sala, la regidoria de 
Cultura ha programat l’obra de “Neus Català, un cel de plom”, sumant-se a la celebració i 
reivindicació que es mereix el Dia Internacional de la Dona. 

Podem conèixer de prop la vida de Neus Català, l’última supervivent catalana d’un camp de 
concentració, no és només una vida de pel·lícula, és sobretot un exemple de lluita per la 
llibertat, la igualtat i els drets humans. La gran actriu Mercè Arànega fa una actuació 
formidable que ens transmet una proximitat magnètica.

També, dilluns 14, a les 19:30 hores, al Saló de Pedra, tenim programada una taula rodona 
“dones polítiques construint un futur”, amb la participació de la senadora Maria Freixenet, la 
diputada del Parlament Eva Granados, la diputada de la Diputació de Girona Laia Palac, la 
regidora Montserrat Matas, la Sra. Mireia Mata directora general d’Igualtat del Departament 
de Treball Afers Socials i Família, i la Sra. Núria Carreres coordinadora territorial del Partit 
Popular.

Hem volgut confeccionar un programa que posi en valor el caire de la celebració i 
reivindicació del dia internacional del dret de les dones desitjant que en un futur aquest caire 
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reivindicatiu deixi de ser necessari, i que aquesta diada es transformi en un dia de celebració 
per rememorar la lluita que ens ha de fer arribar a la plena equitat entre homes i dones.

Vull donar les gràcies a la Mª José Rubio Carmona, a la Maite Estivill Garcia i a l’Adriana 
Beatriz Gonzàlez Bustamante, que procediran a realitzar la lectura del manifest del Dia 
Internacional de les Dones.

A continuació es procedeix a donar lectura al manifest

Sr. alcalde  Des de tot el Ple agrair les seves col·laboracions avui en el Dia Internacional de 
la Dona Treballadora. 
Es dóna compte de la següent moció esmenada:
 
“Enguany celebrem el 8 de març en un context on disposem d’un marc normatiu que estableix 
i regula els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida: la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

Aquest nou context fa que la celebració d’aquest Dia internacional de les dones prengui avui 
una dimensió, si cap, encara més significativa. 

El 1791 Olympe de Gouges va escriure la seva famosa Declaració dels Drets de la Dona i la 
Ciutadana, com a reacció a la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà que només 
reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava les dones en una manifesta situació 
d’inferioritat. 

 La Declaració dels Drets de la dona i la Ciutadana començava amb les següents paraules: 
“Home, ets capaç de ser just? Una dona et fa aquesta pregunta.” I el seu Article 1 establia 
textualment: La dona neix lliure i és igual que l’home en drets. Les distincions socials només 
poden estar fundades en la utilitat comuna”.

Més de 200 anys després, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, fruit d’un llarg camí de les dones a favor dels seus drets i de la 
seva llibertat; un camí que, al nostre país igual que a d’altres, es va iniciar amb la 
reivindicació històrica del moviment de dones i del moviment feminista. En una diada com la 
d’avui no hem de passar per alt que els avenços aconseguits, després de molts temps, són 
fruit, entre d’altres coses, de la lluita i l’esforç de moltes dones. Dones que amb la seva 
valentia i el seu sacrifici van fer possible que la veu de totes i cadascuna d’elles fos escoltada.

 El preàmbul de la Llei 17/2015,del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes comença 
dient: 
“ El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la 
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol 
eradicar el sistema patriarcal, androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest 
dret, no
només ha d’ésser reconegut legalment sinó que , a més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva 
implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals.” 

I més endavant diu: 
“En definitiva, aquesta llei ha de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha 
de permetre construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el respecte i 
en l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària.”

Aquesta Llei cal situar-la en el context d’una transformació de les polítiques públiques que té 
l’objectiu d’emmarcar normativament la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els 
àmbits, i que contribuirà a fer possible l’exercici d’una democràcia plena. 
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Transversalitat que és plantejada com una eina que ha de donar com a resultat un canvi de 
models organitzatius i uns nous valors que repercuteixin en l’actitud de les persones i en les 
actuacions dels actors polítics, econòmics i socials. Cal que, des de les institucions, anem 
feminitzant la societat, és a dir, anem incorporant les dones, les seves aspiracions, les seves 
aportacions i formes de fer, la seva sensibilitat, al centre de la política. 

Som conscients que la perspectiva de les dones ha de ser tinguda en compte, no pot quedar 
invisible davant la suposada universalitat del que és masculí. Cal reconèixer el valor d’allò 
femení, tradicionalment menystingut i ignorat per l’esfera pública, que és on es prenen 
decisions. Allò femení parla del benestar de les persones per contraposició a la centralitat que 
ocupa el benefici econòmic. Quan una societat dóna importància a allò femení, al benestar de 
les persones, tota la societat hi guanya.

Hem avançat en la transformació dels marcs legals, ara disposem d’una Llei que ens aporta 
els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació de les 
dones. 

Sabem que les lleis són importants, són bàsiques, però també sabem que han d’anar 
acompanyades de transformacions socials i culturals que, a través de la reflexió i el 
compromís, tant a nivell individual com a nivell comunitari, ens permetin construir un imaginari 
col·lectiu que incorpori el reconeixement de l’experiència i l’expertesa femenina i feminista en 
tots els àmbits. Perquè les noves referències de relació entre dones i homes, han de ser 
referències de relació basades en el respecte de la diferència entesa com un valor social 
imprescindible. Perquè no podem oblidar que la identitat de gènere és una construcció 
cultural i social; que el canvi serà fruit del treball i de la lluita de moltes dones per ésser 
reconegudes en i des de la seva singularitat, sense cedir davant els estereotips de gènere; 
estereotips que no contemplen la diversitat de les dones i representen una limitació en els 
seus projectes i desitjos. 

Arribar a aquesta visió de la societat és un procés que requereix transformacions.  Es tracta 
d’anar deconstruint, de mica en mica, les condicions socials i culturals determinants d’un 
sistema que concep i explica el món tot mantenint les dones en el marge, i d’anar avançant, 
pas a pas, cap a una societat més justa i més lliure per a dones i homes. Això és feina de tot 
el conjunt de la societat, de les institucions i també de la ciutadania.

Des del Govern de la Generalitat som totalment conscients d’aquesta realitat i per això volem 
expressar avui públicament la nostra voluntat de dialogar amb les dones per conèixer les 
seves experiències i reconèixer les seves experteses i donar suport al procés de visibilitat de 
les aportacions de les dones per aconseguir, conjuntament, projectar noves mirades sobre el 
món i trobar noves vies de transformació personal i col·lectiva cap al respecte i l’equitat. 

Volem també fer públic el nostre compromís d’impulsar i desenvolupar el manament que el 
nou marc normatiu per a la igualtat efectiva de dones i homes ens dóna, i de fer-ho de 
manera coordinada i col·laborativa amb totes les institucions i amb tots els actors implicats. 

Gràcies a les lluitadores i lluitadors del passat, dones i homes d’avui podem viure en llibertat i 
decidir sobre els nostres actes com a persones de ple dret. Gràcies a les reivindicacions dels 
feminismes i a les mobilitzacions de les dones que ens han precedit, avui disposem de les 
eines per seguir avançant en el camí cap a la igualtat efectiva de dones i homes. Perquè 
aquest no és un camí finalitzat, encara ens resta molta feina per fer, moltes fites per assolir, 
hem de seguir avançant.

Des de l’Ajuntament d’Argentona ens sumen a la campanya institucional anomenada  
Compromís amb l’equitat de gènere” (#EQUITAT8M), que promou el reconeixement al 
feminisme i a la lluita històrica de les dones per aconseguir l’equitat de gènere, però, sobretot, 
vol posar de relleu el compromís de tota la societat catalana per avançar de manera eficaç i 
efectiva cap una igualtat d’oportunitats real entre dones i homes.
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Es per això,  que des de l’Ajuntament volem enfortir de forma transversal  la participació 
ciutadana, en tots aquells àmbits socials i  comunitaris per fer  possible la implicació  de la 
societat.  

Sabem però, què per parlar d’usos del temps i d’espais de participació  hem de posar en 
evidència els lligams de la vida, el treball productiu, el treball reproductiu, el temps relacional, 
personal i d’oci. 

Tots sabem que uns temps condicionen els altres i, que  les dones pateixen en règim de 
doble presència dins i fora de la llar, una situació que les porta a assumir una major càrrega 
de feina.  

Aquesta càrrega és més visible en les tasques de cura dels infants s’accentua en l’atenció a 
les persones grans i s’ allarga durant tot el cicle de vida de les dones; comportant, en 
ocasions, l’exclusió d’aquests espais de participació i de temps personal. 

A més, la situació econòmica actual ha provocat  una desregularització del mercat laboral  
que facilita un treball més desprotegit i amb més   desigualtats pels col·lectius més 
vulnerables, com són les dones, porta-les a patir una major discontinuïtat  i segregació de 
determinades tasques que són assumides majoritàriament per  dones. 

Per això, a nivell local fem pública aquesta situació i vetllem  perquè no  hi hagin desigualtats 
en la participació en la vida pública i en les formes de contractació. Així mateix ens sumen al 
foment de  la revisió del contracte social entre els gèneres per incloure el treball de cura de 
les persones com una peça clau del que han de ser els nous drets i deures de la ciutadania 
del futur.”

Sra. Susana López  Donar-vos les gràcies per la vostra participació, la enhorabona perquè 
l’heu fet molt bé; i també deixar clar que el que volem amb aquesta moció és el recolzament a 
la campanya institucional i la lectura d’aquest manifest en el Ple.

Sr.  Xavier Collet  el text que s’ha llegit deia que “feia un reconeixement a la gran aportació 
de moltes dones, i també d’alguns homes per conscienciar i denunciar les discriminacions de 
gènere”, jo voldria fer notar que darrera d’aquesta lluita hi ha molts homes també, i que és 
gràcies a que entre tots som molts que aquesta lluita també la guanyarem. Les dones i els 
homes, tots ho necessitem.

Sr. Francisco Fragoso  El “Partido Popular” votarà a favor i se quiere añadir a la moción

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada, que passa a ser conjunta de tots els grups 
municipals, s’aprova per unanimitat.

El Sr. alcalde  reprèn l’ordre del dia, passant a continuació el punt 1.9)

1.9) Modificació de l’ Ordenança número 69, reguladora del preu públic per la prestació 
de serveis i realització d’activitats en la piscina municipal

La Sra. Montserrat Cervantes dóna compte de la següent moció esmenada:

 “Vist l’expedient instruït per a la modificació de l’ordenança número 69, reguladora del preu 
públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en la piscina municipal.

Resultant justificada la modificació de l’ esmentada ordenança, i vistos els informes 
favorables de la secretària i de la interventora de fons, al Ple Corporatiu proposo l’adopció 
dels següents 

A C O R D S
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Primer.- Aprovar inicialment i, en cas de no presentar-se reclamacions i/o suggeriments en el 
termini d’informació pública, definitivament la modificació de l’Ordenança número 69, 
reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en la piscina 
municipal, els quals quedaran redactats de la següent manera:

Article 1. Fonament i naturalesa

D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix 
preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats en la piscina municipal, 
l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 5 d’aquesta Ordenança.

Article 2. Concepte

1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les 
activitats desenvolupades en la piscina municipal.

2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei la 
(les) piscines privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que 
es desenvolupen en la piscina municipal, el preu públic es transformarà en taxa.

3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament 
aprovarà l’ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis en la 
piscina municipal, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial 
de la Província la seva aprovació definitiva.

4. Quan els preus públics per serveis en la piscina municipal de caràcter periòdic hagin de 
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació 
individual a què es refereix 102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i 
la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que 
substitueix.

5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa 
resulti incrementada respecte de l’ import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest 
increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es 
refereix l’article 1.

No estaran obligats de pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les 
persones acompanyants d’usuaris que certifiquin mobilitat reduïda (màxim 2 persones per 
usuari). Aquesta mobilitat reduïda i la necessitat d’assistència de tercera persona s’haurà 
d’acreditar amb el corresponent carnet emès per l’òrgan competent.

Article 4. Bonificacions

No se’n preveuen.

Article 5è Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa 

continguda en l’apartat següent, per a cada un dels diferents serveis o activitats.

2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
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Epígraf primer.- Abonament per temporada 
A) Abonaments individuals
A1) Abonament 150,00€
B) Altres abonaments
B1) Nens de 0 a 3 anys (ambdós inclosos) Gratuït
B2) Nens de 4 a 16 anys (ambdós inclosos) 30,00€
B3) Jubilats,  pensionistes, aturats, persones discapacitades, titulars del carnet d’estudiants i 
titulars o beneficiaris del carnet de família nombrosa o monoparental(1)

30,00€

B4) Persones empadronades a Argentona (2) 52,50€
Epígraf segon.- Entrades diàries
A) Entrades
A1)  Entrada per a tot el dia 6,00€
A2)  Nens de 0 a 3 anys (ambdós inclosos) Gratuïta
A3)  Nens de 4 a 16 anys (ambdós inclosos) 3,00€
A4)  Jubilats,  pensionistes, aturats, persones discapacitades, titulars del carnet d’estudiants i 
titulars o beneficiaris del carnet de família nombrosa o monoparental(1)

3,00€

Epígraf tercer.- Grups
Entrades de col·lectius sense afany de lucre (cursets, campus, casals, esplais, escoles...) inscrits 
al Registre municipal d’entitats ciutadanes d’Argentona (3)

1,00€ per 
persona/dia

(1) Només es podrà aplicar aquesta tarifa a les persones que ho acreditin degudament amb el carnet corresponent. 

(2) Només es podrà aplicar aquesta tarifa a les persones empadronades a Argentona com a mínim 6 mesos abans 
d’adquirir l’abonament.

(3) Per a l’autorització de les entrades col·lectives es tindrà en compte l’aforament del recinte de la piscina, prèvia 
sol·licitud i autorització de l’Ajuntament.

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es 
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior.

4. El pagament del preu públic pels serveis relacionats en l’epígraf primer s’efectuarà abans de 
l’expedició de l’abonament en règim d’autoliquidació.

5. El pagament del preu públic pels serveis relacionats en l’epígraf segon s’efectuarà en el 
moment d’entrar en el recinte de la piscina.

6. El pagament del preu públic pels serveis relacionats en l’epígraf  tercer s’efectuarà en els 
terminis establerts en l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
des de la data de la notificació de la liquidació practicada per aquesta administració una 
vegada hagi finalitzat la temporada d’ús de la piscina.

Disposició final

Aquesta ordenança, aprovada pel Ple Corporatiu de data 9 de novembre de 2007, entrarà en 
vigor en el termini previst a l’article 70.2) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, des de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i serà vigent mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents.”

Segon.- Exposar al públic l’acord precedent durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,  en un diari d’àmplia difusió i en el tauler d’anuncis municipal, a l’objecte de que totes 
les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que creguin 
oportunes.

Tercer.- Una vegada s’entengui aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança 
d’esment, publicar-la íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat amb referència a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als 
efectes de la seva vigència.
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Quart.-  La present modificació entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i serà vigent mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 

Sr. alcalde Bàsicament la modificació més rellevant és la de l’increment del preu de 
l’abonament per les persones que no són empadronades a Argentona.

Sra. Montserrat Capdevila  Es modifica l’entrada per als acompanyats de persones amb 
mobilitat reduïda amb l’abonament, amb el tiquet  també? 

Sra. Montserrat Cervantes  S’entén que la persona  acompanyant no paga

Sr. alcalde  Diria que queden recollides totes les aportacions que s’han anat realitzant des de 
que es va obrir la piscina l’any passat fins al dia d’avui.   

Sra. Montserrat Capdevila  El Dia de l’Esclerosi Múltiple com va quedar al final?

Sra. Montserrat Cervantes  En principi no es podia fer dia gratuït, el que sí que es pot 
acordar políticament és que es destinin uns diners a aquest efecte.

Sr. alcalde  De fet era la manera mes senzilla der fer-ho, perquè incorporar-lo a l’ordenança 
era una mica complex, el que farem és que el què es recapti aquell dia serà la quantitat  de 
l’aportació a l’entitat que organitza el Dia de l’Esclerosi Múltiple. 

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada s’aprova per unanimitat 
   
1.10) Aprovació de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament d’Argentona 

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“L’Ajuntament d’Argentona, a la vista del marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, considera necessari aprovar una 
ordenança que reguli la seva activitat subvencionadora, establint les regles oportunes, amb la 
finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant simultàniament el control i la 
transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest tipus d’ajudes econòmiques.

La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article 4.1.a) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS.

Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les Ordenances locals, 
atorgant al Ple facultats per la seva aprovació inicial i establint un període d’informació pública i 
audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i 
suggeriments, i en el mateix sentit es pronuncia l’article 178 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 i el 63 del 
ROAS.

En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament d’Argentona, segons 
el redactat que s’adjunta a aquesta moció com a Annex.

 
Segon.- Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de 
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
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Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació.

Tercer.- Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de 
no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà 
definitiu.

Quart.- Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria Única, 
l’entrada en vigor de la nova Ordenança de subvencions de l’Ajuntament d’Argentona, deixarà 
sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta 
nova Ordenança.

Cinquè.- La present Ordenança entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i serà 
vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.”

Sr. alcalde  El que fem és aprovar una ordenança general que regularà aquelles subvencions 
que no queden regulades en les ordenances especifiques.

En les convocatòries especifiques de cada una de les àrees, tenim les subvencions 
esportives, etc.; però hi ha les subvencions nominatives, les que van per conveni, que no 
quedaven ben recolzades jurídicament i això és una cosa que s’estan trobant en molts 
ajuntaments, també a l’ajuntament d’Argentona. Per tant, el que hem fet és redactar aquesta 
Ordenança General de Subvencions que el que fa és cobrir tots aquests casos.  

Queda recollida la qüestió que es va comentar a les Comissions Informatives en relació a les 
entitats de Medi Ambient. 

Sr. Pere Móra  Un tema que havíem parlat a nivell de govern que és que a part de les entitats 
de medi ambient, també s’havia de recollir aquells temes que facin referencia a la cohesió 
social i després en els punts “c”, ”d” i “e” havien de desaparèixer les referencies a la 
província, perquè això venia de l’ordenança de la Diputació i marcava com marc territorial la 
província.

Sr. Pere Móra  Assistència i cooperació en altres ens locals, aquí no caldria posar el 
municipi.

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per unanimitat amb una esmena al títol I, 
Disposicions Generals, 7.Finalitat de les subvencions , que quedarà redactat de la següent 
manera:

“7.-       Finalitat de les subvencions

1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o social.

2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:

a) Promoció de la cultura, esport, educació, assistència social, atencions 
benèfiques, cohesió social, Medi Ambient ,entre d’altres, en l’àmbit territorial del 
Municipi.

b) Foment de la iniciativa privada, en matèria de competència municipal, en 
activitats que redundin en benefici de la comunitat.

c) Assistència i cooperació amb altres ens locals o amb altres ens diferenciats 
amb personalitat pròpia.

d) Finançament d’obres o actuacions que siguin competència de l’Ajuntament, que 
responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals.

e) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar 
calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del Municipi.
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3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les.”

1.11) Adhesió als acords marc del servei de d’assegurances i del servei de mediació 
d’assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i L’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM).-

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

I. Que per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici 
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la 
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de 
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, 
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.

II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el 
Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es 
licitava el dit contracte.

III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar, entre 
d’altres, les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la 
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons:

 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España

 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de 
la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a 
les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.

V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és 
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 
14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la 
resta de normativa de contractació.

VI. Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic 
i la resta de normativa de contractació.

VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en sessió de 
21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei 
de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i 
ens locals de Catalunya.

VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves 
proposicions.

IX. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes.

X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de 
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA 
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ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la 
Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord 
d’adjudicació.

XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa 
FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, en els termes que s’hi relacionen la contractació i prestació del Servei de 
distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament 
als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, 
S.L.

XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic 
i la resta de normativa de contractació.

En conseqüència, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Que l’Ajuntament d’Argentona s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a 
Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.

Segon.- Que l’Ajuntament d’Argentona s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les Pòlisses que a 
continuació s’indiquen: 

Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal 
en España, per un import de 13.640 euros.

Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la 
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de 4.440 euros.

Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part 
de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.

Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels corresponents documents de formalització 
de les assegurances, d’acord amb els projectes adjunts.

Cinquè.- Autoritzar i disposar les despeses derivades dels presents acords per import de 
13.640 € i de 4.440 € amb càrrec a la partida de l’exercici 2016 que indica la interventora al 
seu informe i adoptar el compromís de consignar en el pressupost dels exercicis futurs, la 
consignació pressupostària necessària per fer front a les despeses derivades dels presents 
acords.
 
Sisè.- Notificar els presents acords mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 
155-159, 08015 de Barcelona).”

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

2. URBANISME 2.1) Acta de lliurament i recepció de les obres de pavimentació del 
Passatge Tres Tombs.

La Sra. Aina Gómez dóna compte del següent dictamen:

 “Vist l’actuat a l’expedient núm. 974/2015 en relació a la recepció de les obres de 
pavimentació del Passatge Tres Tombs.
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Vist que en data 4 de febrer de 2016  el promotor de les obres va presentar un escrit a aquest 
ajuntament comunicant el final de les obres d’urbanització i aportant documentació tècnica. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 22 de febrer de 2016.

Vist que en data 22 de febrer de 2016 s’ha aixecat Acta de lliurament i recepció de les obres 
de pavimentació del Passatge Tres Tombs, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels 
següents acords :

Primer.- Aprovar l’acta de  lliurament i recepció de les obres de pavimentació del Passatge 
Tres Tombs.

Segon.- Notificar la present resolució als interessats.”

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

3. MEDI AMBIENT I SANITAT 3.1) Aprovació plans d’autoprotecció de les 
urbanitzacions (PAU’s) de Can Cabot, Ginesteres, Can Raimí-Can Ribosa i Madà.

La Sra. Aina Gómez  dóna compte del següent dictamen:

“Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient en data 11 de febrer de 2016, segons el qual 
diu: 

“Assumpte:
Aprovació Plans d’Autoprotecció de les Urbanitzacions (PAU’s) de CAN CABOT, 
GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ.

Antecedents:
 En data 14-03-2013 es signa contracte de servei amb l’empresa Sinergis Enginyeria 

SL per a la redacció dels plans de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions 
(PPU’s) de Can Cabot, Ginesteres, Can Raimí, i Can Vilardell, i dels plans 
d’autoprotecció contra incendis (PAU’s) de les urbanitzacions de Can Cabot, 
Ginesteres, Can Raimi-Can Ribosa i Madà.

 En data 10/12/2013 s’entrega la documentació definitiva dels PAU’s de les 
esmentades urbanitzacions.

 A l’octubre de 2015 s’actualitzen dades dels PAU’s.

Legislació aplicable:

 LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
Article 7. Obligació d'autoprotecció 
1. Les persones, les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan 
activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de 
calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden 
resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter, són 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i 
materials necessaris per a afrontar situacions de risc i d'emergència. 
2. El Govern ha de determinar per reglament el Catàleg d'activitats i els tipus de 
centres a què es refereix l'apartat 1, i també les mesures mínimes a adoptar en cada 
cas, d'acord amb les directrius bàsiques d'autoprotecció establertes per la legislació 
vigent. En el procediment d'elaboració d'aquest Catàleg s'han d'escoltar les persones, 
les entitats i els centres afectats, directament o per mitjà de llurs organitzacions 
associatives. 
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Article 19. Els plans d'autoprotecció 
1. Els plans d'autoprotecció preveuen, per a determinats centres, empreses i 
instal·lacions, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur 
pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de 
calamitats públiques que els poden afectar. 
2. Les persones físiques i jurídiques i els responsables dels centres i les instal·lacions 
indicats per l'article 7 són obligats a adoptar i a mantenir plans d'autoprotecció, en els 
termes fixats per reglament. Aquests plans d'autoprotecció han d'establir, juntament 
amb els riscs generats per llur pròpia activitat, la relació de coordinació amb plans 
territorials, especials i específics que els afectin. 
(...)
5. Els plans d'autoprotecció elaborats per a afrontar les emergències generades per 
l'activitat pròpia han d'ésser aprovats, quan sigui procedent, per l'òrgan competent en 
la matèria corresponent i han d'ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, amb l'informe previ favorable de l'ajuntament 
corresponent. 
6. Els plans d'autoprotecció elaborats per a afrontar les emergències provinents de 
l'exterior han d'ésser aprovats, si escau, per l'administració competent en la 
planificació del risc considerat i han d'ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, amb l'informe previ favorable de l'ajuntament 
corresponent. 

 DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Article 3. Àmbit d’aplicació
3.1 Les disposicions d’aquest Decret s’apliquen a les activitats i centres d’interès per a 
la protecció civil de Catalunya detallats a l’annex I, epígraf A, i a les activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil local compresos a l’annex I, epígraf B.

ANNEX I
Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil.
A: Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya.(..)
i)  Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 
m que els envolta, les obres dels quals no estiguin recepcionades per l’Ajuntament, o 
que no estiguin inclosos en un pla de protecció civil municipal. Es pot admetre un pla 
únic per a diferents urbanitzacions i nuclis de població, sempre que es prevegin els 
riscos particulars de cada un i sempre que es consideri l’efecte dòmino entre ells.

Article 8. Contingut mínim dels plans d’autoprotecció
8.1 El pla d’autoprotecció ha de disposar del contingut mínim establert a l’annex II.

Conclusions:
Es proposa l’aprovació per ple municipal dels següents de les Urbanitzacions (PAU’s) de 
CAN CABOT, GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ.

Els PAU’s compleixen el que estipula la LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya i el DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Els PAU’s han estat elaborats i signats per un tècnic competent (en aquest cas un Enginyer 
tècnic industrial, Tècnic superior en plans d’Autoprotecció) i contenen tots els índex i 
documents que es requereixen (tal i com marca l’Annex II del decret 30/2015):

o Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc.
o Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció
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o Document 3: Manual d’actuació 
o Document 4: Implantació, manteniment i actualització
o Annexos:

 Annex 1. Directori de comunicacions.
- Telèfons d’emergències d’ajuda externa.
- Telèfons del personal d’emergències de l’activitat.
- Telèfons de les empreses de serveis i manteniment.

 Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències.
 Annex 3. Plànols.
 Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació
 I un Annex 5 suplementari. Publicacions autoprotecció Urbanitzacions

Un cop aprovat caldrà l’homologació per part del per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, amb l'informe previ favorable de l'ajuntament corresponent.

La presentació dels PAUS’s per a la seva homologació s’ha de fer mitjançant la plataforma de 
registre electrònic HERMES, que depèn del departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.

Els plans d’autoprotecció han de ser revisats sempre que hi hagi una modificació substancial i 
en un termini màxim de quatre anys des de la seva elaboració.

Per tot això aquest tècnic proposa l’aprovació dels PAU’s de les Urbanitzacions de CAN 
CABOT, GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ i un cop aprovats presentar-los a 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.”

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

Primer.- Aprovar els Plans d’Autoprotecció de les Urbanitzacions (PAU’s) de de CAN 
CABOT, GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ, que s’adjunten com a annex als 
presents acords.

Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
per a la seva homologació.”

Sra. Aina Gómez  Cada quatre anys s’aproven els plans d’autoprotecció de les 
urbanitzacions, que estan fora del nucli urbà i a menys de 500m de terreny forestal, per tant 
serien les urbanitzacions de Can Cabot, Ginesteres, Can Raimí-Can Ribosa i Madà.

Tal i com marca la legislació, el que inclouen aquests plans d’autoprotecció és la  instal·lació, 
inventari, anàlisi i avaluació del risc de cada urbanització, inventari i descripció de mitjans i 
mesures d’autoprotecció, manual d’actuació, implantació, manteniment i actualització i tot el 
que seria telèfons d’emergència i els càrrecs de cada un dels membres de cada casa en cas 
de que passés algun problema.

Un cop aprovat pel Ple s’envia a la Comissió  de Protecció Civil de Catalunya, desprès de 
emetre un informe favorable per part de l’ajuntament, i després passaria al Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Sr. Pep Masó  En l’apartat de les conclusions, diu: “Es proposa l’aprovació pel Ple Municipal 
dels següents de les urbanitzacions”, és dels “següents plans d’autoprotecció de les 
urbanitzacions”.  

Sr. Eusebi Traby  Aquest projecte una vegada acabat i fet tot el tràmit es podrà fer arribar a les 
associacions de veïns?
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Sra. Aina Gómez  El que es fa, un cop aprovat el pla d’autoprotecció, es una reunió amb tots els 
agents implicats en cas d’actuació quan hi hages un incendi. Però ho podem fer extensiu als 
veïns. 

L’anterior dictamen esmenat quedarà redactada de la següent manera:

“3.1) MEDI AMBIENT I SANITAT 3.1) Aprovació plans d’autoprotecció de les 
urbanitzacions (PAU’s) de Can Cabot, Ginesteres, Can Raimí-Can Ribosa i Madà.

Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient en data 11 de febrer de 2016, segons el qual 
diu: 

“Assumpte:
Aprovació Plans d’Autoprotecció de les Urbanitzacions (PAU’s) de CAN CABOT, 
GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ.

Antecedents:
 En data 14-03-2013 es signa contracte de servei amb l’empresa Sinergis Enginyeria 

SL per a la redacció dels plans de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions 
(PPU’s) de Can Cabot, Ginesteres, Can Raimí, i Can Vilardell, i dels plans 
d’autoprotecció contra incendis (PAU’s) de les urbanitzacions de Can Cabot, 
Ginesteres, Can Raimi-Can Ribosa i Madà.

 En data 10/12/2013 s’entrega la documentació definitiva dels PAU’s de les 
esmentades urbanitzacions.

 A l’octubre de 2015 s’actualitzen dades dels PAU’s.

Legislació aplicable:

 LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
Article 7. Obligació d'autoprotecció 
1. Les persones, les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan 
activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de 
calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden 
resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter, són 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i 
materials necessaris per a afrontar situacions de risc i d'emergència. 
2. El Govern ha de determinar per reglament el Catàleg d'activitats i els tipus de 
centres a què es refereix l'apartat 1, i també les mesures mínimes a adoptar en cada 
cas, d'acord amb les directrius bàsiques d'autoprotecció establertes per la legislació 
vigent. En el procediment d'elaboració d'aquest Catàleg s'han d'escoltar les persones, 
les entitats i els centres afectats, directament o per mitjà de llurs organitzacions 
associatives. 

Article 19. Els plans d'autoprotecció 
1. Els plans d'autoprotecció preveuen, per a determinats centres, empreses i 
instal·lacions, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur 
pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de 
calamitats públiques que els poden afectar. 
2. Les persones físiques i jurídiques i els responsables dels centres i les instal·lacions 
indicats per l'article 7 són obligats a adoptar i a mantenir plans d'autoprotecció, en els 
termes fixats per reglament. Aquests plans d'autoprotecció han d'establir, juntament 
amb els riscs generats per llur pròpia activitat, la relació de coordinació amb plans 
territorials, especials i específics que els afectin. 
(...)
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5. Els plans d'autoprotecció elaborats per a afrontar les emergències generades per 
l'activitat pròpia han d'ésser aprovats, quan sigui procedent, per l'òrgan competent en 
la matèria corresponent i han d'ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, amb l'informe previ favorable de l'ajuntament 
corresponent. 
6. Els plans d'autoprotecció elaborats per a afrontar les emergències provinents de 
l'exterior han d'ésser aprovats, si escau, per l'administració competent en la 
planificació del risc considerat i han d'ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, amb l'informe previ favorable de l'ajuntament 
corresponent. 

 DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Article 3. Àmbit d’aplicació
3.1 Les disposicions d’aquest Decret s’apliquen a les activitats i centres d’interès per a 
la protecció civil de Catalunya detallats a l’annex I, epígraf A, i a les activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil local compresos a l’annex I, epígraf B.

ANNEX I
Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil.
A: Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya.(..)
i)  Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 
m que els envolta, les obres dels quals no estiguin recepcionades per l’Ajuntament, o 
que no estiguin inclosos en un pla de protecció civil municipal. Es pot admetre un pla 
únic per a diferents urbanitzacions i nuclis de població, sempre que es prevegin els 
riscos particulars de cada un i sempre que es consideri l’efecte dòmino entre ells.

Article 8. Contingut mínim dels plans d’autoprotecció
8.1 El pla d’autoprotecció ha de disposar del contingut mínim establert a l’annex II.

Conclusions:
Es proposa l’aprovació per ple municipal dels següents plans d’autoprotecció de les 
Urbanitzacions (PAU’s) de CAN CABOT, GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ.

Els PAU’s compleixen el que estipula la LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya i el DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Els PAU’s han estat elaborats i signats per un tècnic competent (en aquest cas un Enginyer 
tècnic industrial, Tècnic superior en plans d’Autoprotecció) i contenen tots els índex i 
documents que es requereixen (tal i com marca l’Annex II del decret 30/2015):

o Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc.
o Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció
o Document 3: Manual d’actuació 
o Document 4: Implantació, manteniment i actualització
o Annexos:

 Annex 1. Directori de comunicacions.
- Telèfons d’emergències d’ajuda externa.
- Telèfons del personal d’emergències de l’activitat.
- Telèfons de les empreses de serveis i manteniment.

 Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències.
 Annex 3. Plànols.
 Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació
 I un Annex 5 suplementari. Publicacions autoprotecció Urbanitzacions
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Un cop aprovat caldrà l’homologació per part del per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, amb l'informe previ favorable de l'ajuntament corresponent.

La presentació dels PAUS’s per a la seva homologació s’ha de fer mitjançant la plataforma de 
registre electrònic HERMES, que depèn del departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.

Els plans d’autoprotecció han de ser revisats sempre que hi hagi una modificació substancial i 
en un termini màxim de quatre anys des de la seva elaboració.

Per tot això aquest tècnic proposa l’aprovació dels PAU’s de les Urbanitzacions de CAN 
CABOT, GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ i un cop aprovats presentar-los a 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.”

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

Primer.- Aprovar els Plans d’Autoprotecció de les Urbanitzacions (PAU’s) de de CAN 
CABOT, GINESTERES, CAN RAIMI-CAN RIBOSA i MADÀ, que s’adjunten com a annex als 
presents acords.

Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
per a la seva homologació.”

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

3.2) Aprovació d’un nou Reglament de règim d’ús dels horts urbans municipals 
d’Argentona.

La Sra. Aina Gómez dóna compte del següent dictamen: 

“Vista la necessitat de procedir a aprovar un nou Reglament de règim d’ús dels horts urbans 
municipals d’Argentona ubicats en domini públic municipal, en substitució de l’actualment 
existent que únicament tenia per objecte el subarrendament dels horts, donat que estava  
previst per horts ubicats en terrenys de propietat privada llogats per l’ajuntament.

Vistos els informes obrants a l’expedient, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar inicialment, i en el supòsit que en tràmit d’informació pública no es 
presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament, el Reglament de règim d’ús dels 
horts urbans municipals d’Argentona.

Segon.- Sotmetre l’esmentat Reglament a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un diari d’àmplia difusió i a la seu electrònica de l’ajuntament 
d’Argentona.

Tercer.-  Una vegada s’entengui aprovat definitivament el Reglament de règim d’ús  dels 
horts urbans municipals d’Argentona, es procedirà a la seva publicació íntegra en el BOP i 
mitjançant anunci en el DOGC i a la seu electrònica de l’ajuntament d’Argentona, als efectes 
de la seva vigència de conformitat amb el que es preveu a l’article 70.2 de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases de règim local.

Quart.- Aprovat definitivament el Reglament de règim d’ús dels horts urbans municipals 
d’Argentona es trametrà a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació  i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”
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Sra. Aina Gómez  Partim d’un antecedent i és que ja existia un reglament d’horts urbans, 
però només per horts que fossin de propietat privada i que l’Ajuntament subarrendés; i al tenir 
els horts de Can Vives, que estem duent a terme juntament amb la regidoria de Cohesió, 
teníem la necessitat de crear un nou reglament per incorporar aquells horts que estiguessin 
en terrenys municipals. 

Sra. Montserrat Matas  En l’apartat que explica els drets dels usuaris, en l’article 5, es diu 
que l’usuari té dret a disposar d’un espai, d’un magatzem comunitari, vagons individuals, etc. 
després a l’article 6 on parla de les obligacions dels mateixos usuaris diu: “mantenir en 
perfecte estat de conservació aquest magatzem, aquests estris, etc” i esmenta els lavabos 
que en canvi no esmenta anteriorment com a dret de l’usuari. La meva pregunta és si haurà 
serveis o no.

Sra. Aina Gómez  Això és una cosa que estem considerant en l’obra que ens falta en els 
horts municipals, que és a la segona fase d’execució del projecte, si fiquem els lavabos o no; 
com que encara no ho teníem definit hem preferit incorporar-ho en el reglament per si en un 
futur s’han de tenir en compte.

Sra. Montserrat Matas  Sí, però en tot cas que consti també en el dret de l’usuari.

Sr. alcalde  El que passa és que si es posa que tens un dret a utilitzar una cosa que no 
existeix...

Sra. Montserrat Matas  Doncs a les hores que surti de les obligacions.

Sr. Salvador Casas  En tot cas el que podríem fer és modificar la segona part, en el sentit de 
dir: tenir cura, endreçar i netejar els espais comuns dels horts que puguin incloure el que hi 
ha i el que hi haurà.

Sra. Montserrat Matas  Un altre tema és que trobava a faltar el tema d’horts, superfícies, de 
detall, entenc que això s’establirà en les bases.

Sra. Aina Gómez  Sí, ens falta aprovar les bases i també la convocatòria de les llicencies 
privatives. No obstant si vol saber el número d’horts que hi haurà, són un total de 41 horts de 
50m², per usuaris individuals, i 4 de més grans, de 70m², per entitats de caire social, 
ambiental o educatiu, també tenim un hort més gran que està pensat per als cursos i 
formacions que puguem desenvolupar des de l’Ajuntament. 

Sra. Montserrat Matas  Les bases reguladores d’aquest reglament s’aprovaran per ple?

Sra. Aina Gómez  Al ser un hort municipal són llicencies privatives.

Sra. Montserrat Matas  No sé si haurà algun tipus de condicionant o requisit dels usuaris 
d’aquests horts?

Sra. Aina Gómez  Tot això encara ho hem d’establir, és en el que estem treballant perquè es 
pugui aprovar. La qüestió és que com que teníem els horts de Can Vives ens hem trobat en la 
necessitat de regular-ho, però no només és específic d’aquest hort, sinó dels futurs que 
puguin aparèixer.

Sra. Montserrat Matas  Pregunto si haurà alguna premissa o requisit. 

Sr. alcalde  Al article 12 diu: “els sol·licitants de les llicencies hauran de complir les 
condicions i els requisits previstos en la corresponent convocatòria”, segueix dient: “en tot 
cas, majoritàriament, les llicencies dels horts seran atorgades a persones amb situació de 
vulnerabilitat i jubilats, també es preservarà una part dels horts per aquelles entitats de caire 
social i mediambiental”. Aquests són els únics condicionants, perquè de fet el que fa és deixar 
els requisits i condicions a la convocatòria dels horts, és a dir estableix un marc general.
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Sra. Montserrat Matas  Però no serà requisit estar empadronat a Argentona?

Sr. alcalde  Pot ser un requisit, però quan es faci la convocatòria es pot treballar aquesta 
qüestió. 

Sra. Montserrat Matas  La convocatòria s’aprova per ple?

Sr. alcalde  No, s’aprova per l’alcaldia. En qualsevol cas podem establir que puguin treballar-
ho per fer les modificacions.

Sra. Montserrat Matas  Entenc que també es pot fer extensiu a altres municipis si hi ha 
places però que en primer terme siguin els empadronats a Argentona.

Sr. alcalde  Hem de tenir en compte la impossibilitat de discriminació territorial. Hem de 
trobar altres mecanismes com puntuar per distància, per exemple.

Sra. Montserrat Matas  No, perquè tal com estan situats els horts, un habitant de Mataró 
està més a prop que un habitant de les Ginesteres, no seria just.

Sr. alcalde  En tot cas podem treballar-ho quan surti la convocatòria. 

Sra. Aina Gómez  Totes aquestes qüestions les podem continuar treballant. 

Sra. Montserrat Matas  Sí, quan sigui el moment podem seure i parlar-ne.
 
Sotmès a votació l’anterior dictamen s’aprova per unanimitat
   
4. ESPAI PÚBLIC 4.1) Pròrroga del contracte del servei de manteniment de 
l’enllumenat públic

El Sr. Salvador Casas dóna compte del següent dictamen:

“Vist que per acord de la Junta de Govern Local, per delegació del Ple Corporatiu, en data 8 
d’abril de 2011, es va adjudicar el contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic, 
formalitzant-se en data 10 de maig de 2011.

Vist que per acord del Ple Corporatiu de data 7 d’abril de 2014 es va modificar el contracte 
del servei de manteniment de l’enllumenat públic, en el sentit d’ampliar el servei a la zona 
anomenada vivendes del MOPU, formalitzant-se en data 6 de maig de 2014.

Vist que per acord del Ple Corporatiu de data 1 de desembre de 2014, es va modificar el 
contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic, en el sentit d’ampliar el servei a la 
urbanització Can Raimí (unitat Y), formalitzant-se en data 7 de gener de 2015.

Vist que a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives particulars, s’estableix que la 
durada del contracte serà de 4 anys, a comptar des del dia següent a la data de formalització 
del contracte, i podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, manifestat de manera 
expressa abans de la seva finalització per un termini de dos anys.  La durada màxima del 
contracte, inclosa la pròrroga no podrà superar els 6 anys.

Vist l’escrit presentat per Electricitat Boquet, S.L., en data 11 de desembre de 2015, en el que 
sol·licita la pròrroga del contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic.

Vist l’informe favorable emès per l’Enginyer Municipal en data 15 de desembre de 2015.
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Vistos els informes de la Interventora i la Secretària de la Corporació, es proposa al Ple 
Corporatiu l’adopció dels següents acords:

Primer.- Prorrogar de comú acord amb l’adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., amb 
NIF B62145503, el contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic, des del 11 de 
maig del 2016 al 11 de maig de 2017, ambdós inclosos, data en la que s’extingirà l’esmentat 
contracte, llevat que s’acordi una altra pròrroga.

El servei es prestarà en les mateixes condicions previstes al contracte formalitzat en data 10 
de maig de 2011 en que va ser adjudicat, i modificacions formalitzades en data 6 de maig de 
2014 i en data 7 de gener de 2015, i de conformitat amb el contingut del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques aprovades per acord plenari de 
data 3 de desembre de 2010.

Segon.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze 
dies hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació al licitador. 

Tercer.- Notificar la present resolució a Electricitat Boquet, S.L., i als Serveis d’Intervenció i 
de Tresoreria.”

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

4.2) Modificació del Reglament dels Cementiris Municipals de l’Ajuntament d’Argentona

El Sr. Salvador Casas dóna compte del següent dictamen:

“Vista la necessitat de modificar els articles 12.2 i de la Disposició Transitòria Primera del 
Reglament dels Cementiris Municipals de l’Ajuntament d’Argentona, vista la memòria 
justificativa obrant a l’expedient i vist l’informe emès per la secretària de la Corporació, es 
proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Modificar els articles 12.2 i de la Disposició Transitòria Primera del Reglament dels 
Cementiris Municipals de l’Ajuntament d’Argentona, que quedaran redactats de la següent 
manera:

“Article 12. Concessió de caràcter regular o per temps determinat.
.../...
2. L’atorgament de les concessions de caràcter regular, pel que fa als nínxols, es farà 
únicament amb ocasió d’una defunció i per efectuar la inhumació del cadàver, o amb ocasió 
d’un trasllat de restes del cementiri situat a la Plaça del Cementiri (ara Plaça del Geganter 
Joan Padrós), al de la Vall de Clarà, sempre que el nínxol d’origen resti buit i sempre que el 
titular, el beneficiari o hereu, si el primer és difunt, renunciï al dret funerari, o amb ocasió de 
l’acabament del termini de durada del dret.

Pel que fa a les osseres individuals, l’atorgament de les concessions de caràcter regular es 
farà únicament amb ocasió de l’acabament del termini o renúncia de la concessió sobre un 
nínxol, per falta de capacitat d’un nínxol ja concedit per contenir més restes o per dipositar 
cendres humanes.”

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera.- Els títols de titularitat del dret funerari del Cementiri Municipal situat a la Plaça del 
Cementiri (ara Plaça del Geganter Joan Padrós) atorgats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament  s’entendran finalitzats en el següents terminis:

-Els atorgats abans de l’entrada en vigor del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, en el termini de 99 anys, a comptar des 
de l’entrada d’expedició del títol. Les successives transmissions restaran el temps fins el 
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compliment d’aquest termini de 99 anys. També li serà d’aplicació aquest reglament en quant 
ala seva transmissió i extinció.

-Els atorgats després de l’entrada en vigor del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals en el termini de 50 anys, a comptar des 
de la data d’expedició del títol. Les successives transmissions restaran el temps fins el 
compliment d’aquest termini de 50 anys. També li serà d’aplicació aquest reglament en quant 
a la seva transmissió i extinció.

Extingida la durada del dret funerari serà possible obtenir una nova concessió de caràcter 
regular sobre el mateix nínxol pel termini de 25 anys, sempre que el nínxol contingui cadàver 
o restes cadavèriques. 

En cap cas es procedirà a una nova concessió si el nínxol és buit.

Segon.-  Sotmetre l’esmentada modificació del Reglament a informació pública pel termini de 
30 dies hàbils, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari d’àmplia difusió i a la seu electrònica de 
l’ajuntament d’Argentona 

Tercer.-  En el supòsits que no es presentessin reclamacions o suggeriments en tràmit 
d’informació pública, s’entendrà aprovat definitivament, procedint-se a la seva publicació 
íntegra en el BOP i mitjançant anunci en el DOGC i a la seu electrònica de l’ajuntament 
d’Argentona, als efectes de la seva vigència de conformitat amb el que es preveu a l’article 
70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.

Quart.- Aprovada definitivament la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals 
d’Argentona es trametrà a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació  i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”

Sr. Salvador Casas  El que es pretén és reduir els terminis de concessions dels drets 
funeraris de tal manera que puguem anar clausurant el cementiri vell per anar donant més 
vida al cementiri nou.

Sr. Pep Masó  Suposo que no està previst tancar el cementiri ara?

Sr. Salvador Casas  Pels terminis que estem llegint i escoltant, encara tenim molt de marge. 
Les concessions que tenen una durada de 99 anys encara estaran vigents, en tot cas les 
noves tindran una durada, com a màxim, de  25 anys, sempre que hi hagi algú enterrat en el 
nínxol.

Sr. Pep Masó  Com a mínim 99 anys.

Sr. Salvador Casas  No, perquè aquestes concessions es van donar abans del 88.

Sr. Pep Masó  Jo volia intervenir perquè és un tema molt sensible i més que res per no crear 
una certa alarma, podem dir a la gent que de moment poden estar tranquils, que demà no 
tancarem el cementiri vell.

Sr. Salvador Casas  Li agraeixo la seva aportació, penso que és interesant fer aquesta 
puntualització.

Sotmès a votació l’anterior dictamen s’aprova per unanimitat
   
5. EDUCACIÓ 5.1) Extinció del contracte relatiu a la concessió administrativa de la 
gestió i explotació del servei de l’Escola Bressol Municipal d’Argentona “Cargol Treu 
Banya” ubica en el Veïnat del Cros, a l’Av.Mediterrani, s/n
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El Sr. Àngel Puig dóna compte del següent dictamen:

“Per acord Plenari de data 14 de juliol de 2008 es va adjudicar la concessió administrativa de 
la gestió i explotació del servei de l’Escola Bressol Municipal d’Argentona “Cargol Treu 
Banya” ubicada en el Veïnat del Cros, a l’Av.Mediterrani, s/n, a l’empresa CLECE, SA, amb 
NIF A80364243 pel termini de quatre anys, a comptar des l’ú de setembre de 2008, podent-se 
prorrogar anualment, per un termini de 4 anys, per acord exprés d’ambdues parts, sense que 
la durada del contracte, prorrogues incloses, pugui ultrapassar els 8 anys.
El contracte es va formalitzar en data 25 d’agost de 2008.

Per acord Plenari de data 2 d’abril de 2012 es va prorrogar l’esmentat contracte, formalitzant-
se en data 26 d’abril de 2012.

Per acord Plenari de data 8 d’abril de 2013 es va prorrogar l’esmentat contracte, formalitzant-
se en data 24 d’abril de 2013.

Per acord Plenari de data 3 de març de 2014 es va prorrogar l’esmentat contracte, 
formalitzant-se en data 25 de març de 2014.

Per acord Plenari de data 2 de març de 2015 es va prorrogar l’esmentat contracte, 
formalitzant-se en data 25 de març de 2015.
L’esmentada pròrroga finalitza el dia 31 d’agost de 2016.

Així mateix, es va modificar l’esmentat contracte, per acords plenaris de dates 2 de juny de 
2014, formalitzant-se en data 25 de juny de 2014, i 9 de novembre de 2015, formalitzant-se 
en data 22 de desembre de 2015.

Tenint en compte que no és possible prorrogar de nou el contracte procedeix declarar la seva 
extinció per compliment del termini de durada.

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

Primer.- Amb efectes del dia 1 de setembre de 2016, s’extingeix per acabament del termini 
de la seva durada el contracte relatiu a la concessió administrativa de la gestió i explotació 
del servei de l’Escola Bressol Municipal d’Argentona “Cargol Treu Banya”, ubicada en el 
Veïnat del Cros, a l’Av.Mediterrani, adjudicat, per acord Plenari de data 4/7/2008, a CLECE, 
S.A., NIF A80364243, i formalitzat en data 25/08/2008, i posteriorment modificat per acords 
de dates 2/06/2014 i 9/11/2015, formalitzats respectivament en dates 25/06/2014 i 
22/12/2015, i pròrrogues acordades en dates 2/4/2012, 8/4/2013, 3/3/2014 i 2/03/2015, 
formalitzades respectivament en dates 26/04/2012, 24/04/2013, 25/03/2014 i 25/03/2015, 
considera extingit per acabament del termini de la seva durada.

Segon.- Requerir al concessionari l’empresa “CLECE, SA.” per tal que en el termini de 10 
dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació dels presents acords presenti:
- Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries per contractar 
amb el sector públic o autorització a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa 
l’acreditació d’això.
- Certificat de trobar-se al corrent del compliment amb les obligacions amb la seguretat social.
- Relació signada pel legal representant de l’empresa dels treballadors subjectes a 
subrogació acompanyada dels contractes de treball i nòmines del últims 6 mesos.
- TC1 i TC2 dels últims 6 mesos.

Tercer.- Fins a la data d’extinció del contracte, l’empresa CLECE, SA., no podrà introduir 
modificacions salarials, contractuals i socials, als treballadors objecte de subrogació, que no 
siguin d’aplicació legalment obligatòries.

Quart.- Que pels tècnics municipals s’informi sobre l’estat de les instal·lacions i materials 
adscrits al servei, de titularitat Municipal o que revertiran a l’Ajuntament, amb proposta de les 
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reparacions que siguin necessàries per mantenir-les en bon estat d’ús.
Les reparacions que en el seu cas siguin procedents hauran de ser realitzades per l’empresa 
concessionària al seu compte i càrrec.

Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats.”

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

6. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.1) Mocions conjuntes dels grups municipals de 
Candidatura d’Unitat Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels 
Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots 
per Argentona

6.1.2) Moció per a l’adhesió d’Argentona a la Xarxa de Municipis per a l’Economia 
Social i Solidària

El Sr. Arnau Aymerich dóna compte de la següent moció

“L’octubre de l’any passat Barcelona va acollir la Trobada Internacional d’Economia 
Solidària i Municipalisme, en què es va impulsar la declaració “Cap a una xarxa de 
municipis per l’economia social i solidària”, signada per diversos municipis amb nous 
governs de caire transformador com Badalona o Sabadell. Aquesta declaració suposa el 
compromís de diversos municipis per contribuir al creixement de l’economia social i solidària, i 
crear una xarxa entre tots aquests municipis per a treballar conjuntament en aquest àmbit.

Un dels propòsits de la xarxa és el rol de les administracions locals en el desenvolupament de 
l’economia social i solidària. És per això que considerem oportú que l’Ajuntament d’Argentona 
se sumi a la xarxa i es plantegi començar a treballar en la direcció que proposa la declaració, 
tot ajudant-se de municipis propers que ja en formen part, com ara Mataró.

Una bona tasca en l’economia social i solidària ha de permetre a la vila millores en l’ocupació 
de qualitat, la cohesió social, la democràcia econòmica i la sostenibilitat ambiental. En aquest 
sentit, caldrà trobar els recursos per tal que l’àrea de Promoció Econòmica treballi en aquest 
àmbit en unes bones condicions.

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

Primer – L’adhesió d’Argentona a la declaració “Cap a una xarxa de municipis per l’economia 
social i solidària”.

Segon – Buscar la manera d’organitzar els recursos humans i materials per tal que es puguin 
destinar al treball destinat a l’Economia Social i Solidària i així aconseguir una bona tasca en 
aquest àmbit.

Tercer – Posar-se en contacte amb tots els municipis de la comarca que formin part de la 
xarxa i començar a concertar trobades per tal de treballar conjuntament.

Quart – Comunicar aquests acords a tots els municipis adherits a la declaració “Cap a una 
xarxa de municipis per l’economia social i solidària.”

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

6.2) Mocions del grup municipal de Tots per Argentona
   
6.2.1) Moció relativa al servei de bus de l’Hospital

El Sr. Pep Massó dóna lectura de la següent moció esmenada:

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(08/04/2016 11:21:52, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/04/2016 9:09:13,
Alcalde)

Classificador:Acta  -

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

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

c195421ce13d407788aebfeeb15ef757001



45

“El servei de Bus de l’Hospital, implantat des del 2008, està oferint el seu servei als ciutadans 
en els seus desplaçaments cap als diferents nuclis veïnals, la població d’Òrrius i cap a 
l’Hospital de Mataró.

Amb l’objectiu de fer més efectiu el servei a aquest Ple es

PROPOSA

Primer- Fer una campanya d’informació i sensibilització ciutadana per a l’ús d’aquesta línia.

Segon- Buscar juntament amb l’empresa les vies d’oferir la gratuïtat del servei a col·lectius 
amb dificultats econòmiques.”

Sr. Pep Masó  Aquest és el contingut acordat amb els grups que estan al govern per a donar 
el màxim impuls a aquesta línia que és de competència municipal. És l’única línia que està 
promoguda per l’Ajuntament d’Argentona.

Vull recordar també que és una línia que té un cost anual aproximat de 200.000 euros, que el 
50% se’n fa càrrec l’Ajuntament d’Argentona i l’altre 50% la Generalitat.

Sr. Francisco Fragoso  Nos añadimos a la moción  

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada, que passa a ser conjunta de tots els grups 
municipals, s’aprova per unanimitat

Sr. Pep Masó  Un cop aprovada la moció voldria demanar que això ho activin al màxim. 

Parlant amb el regidor de comunicació Arnau Aymerich, sembla ser que la Generalitat 
plantejava alguns canvis propers, dèiem que tampoc podem estar pendents d’aquests canvis 
que poden ser d’aquí a un mes o dos, per tant totes les campanyes que puguem fer, si 
desprès la Generalitat proposa algun canvi, seria absurd que les iniciéssim ara però si són 
canvis que es plantegen  6 mesos, 7 mesos o un any, quan més aviat es comenci aquesta 
campanya millor.
   
6.2.2) Moció per a l’anul.lació de l’acord de Ple del 4 de març de 2013, respecte a la 
instal.lació de càmeres de vigilància

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

“El Ple de 4 de març de 2013, i a proposta del Govern d’aleshores, va acordar la implantació 
de càmeres de vigilància en diferents punts del municipi, per a les quals va destinar 
posteriorment l’import de 30.000 euros.

Aquella resolució aprovada va comptar en aquell moment amb els vots en contra de la CUP i 
de TxA.

Al cap de 3 anys, i en no haver-se dut a terme la seva instal·lació

PROPOSEM AL PLE

L’anul·lació de l’acord del Ple de 4 de març de 2013, a fi que no es dugui a terme l’esmentada 
instal·lació.”

Sr. alcalde  Com a regidor de Seguretat Ciutadana vam estar valorant fa mesos la possibilitat 
de la instal·lació de càmeres de vigilància, era un tema que en un moment s’havia aprovat i 
fins i tot s’havia pressupostat. 
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La possibilitat de instal·lar càmeres de vigilància tenia diversos problemes; el primer era que 
posar les càmeres requeria que algú estigues visionant el que s’estava gravant, si no no 
servia de massa. 

També havia la possibilitat que aquestes imatges quedessin gravades durant unes hores o 
uns dies, però el que ens trobàvem era que el que teníem era un magnífic vídeo de com algú 
entrava a robar o no, perquè de fet el que també ens vam trobar era que sí que havia una 
època que havien robatoris en cotxes, però també hi havia molts dels que s’anomenen els 
“boscosos”, gent que treballa pels boscos i apareix en zones que limiten amb els boscos i 
també ens hem trobat casos de persones que operen en transport públic. 

Alguns municipis que havien instal·lat les càmeres havien posat en dubte la seva eficàcia; per 
tant, es va optar, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana i l’equip de la policia, per 
reforçar els controls a les entrades i sortides del municipi d’Argentona i serveis de patrullatge, 
i treballar molt de prop amb la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mataró que és la que 
ens pertoca.

Ha hagut un volum de robatoris, tant a domicilis com a empreses molt elevat i el que volem és 
seguir treballant per reduir aquest volum i prendrem les mesures que creiem que siguin 
eficaces.

Dit tot això, i entrant en la qüestió de la moció, també els volíem dir que no podem votar en 
contra perquè de fet això ja ho hem fet. Com govern podem votar a favor d’aquesta moció 
però entenguin que això ja ho vam incloure en l’Acord de Govern i, quan es va aprovar el 
pressupost, aquesta partida de les càmeres de vigilància ja no sortia, de fet avui mateix quan 
hem passat els romanents de material afectat tampoc hi sortien.

Nosaltres votarem a favor però l’acord de ple ja estava anul·lat.

Sr. Francisco Fragoso  El “Partido Popular” presentó la moción el día 4 de marzo de 2013, 
vemos que hay bastantes mociones que presentamos que se quedan en el cajón. A veces 
nos dicen: “¿por qué no presentáis mociones?”. ¿Para qué si hasta después de tres años no 
se trabajan?. Sabemos que los robos han ido creciendo, este mes ha bajado, ojalá no 
tuviéramos que gastarnos ese dinero en cámaras sino en un parque u otras cosas, pero por 
desgracia los robos cada vez van aumentando.

Yo no entiendo cómo pueden decir que las cámaras no evitarían robos, si cada vez más 
municipios las están poniendo, Cabrera de Mar, Vilassar, Santa Maria de Palautordera, Sant 
Vicenç de Montalt, Llavaneres, etc. A mí me han entrado tres veces a robar, la única manera 
de solucionarlo ha sido poner cámaras de seguridad, desde que las he puesto no han entrado 
a robar. No sé por qué ven algo malo en lo que es un beneficio para Argentona.

Sr. alcalde  No vull repetir-me en els meus arguments. Compartim la seva preocupació i 
posarem tots els mitjans humans i tècnics perquè no hi hagin més robatoris, que evidentment 
és un desig compartit.
 
Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 16 vots a favor (Eudald Calvo i Català, 
Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Pere Móra i Juvinyà, 
Carles Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, Salvador Casa 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)

6.2.3) Moció en relació a posar el nom de Muriel Casals a la plaça situada a l'antic Can 
Doro

El Sr. Xavier Collet dóna compte de la següent moció: 

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(08/04/2016 11:21:52, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/04/2016 9:09:13,
Alcalde)

Classificador:Acta  -

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

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

c195421ce13d407788aebfeeb15ef757001



47

El passat 14 de febrer va morir, víctima d'un desgraciat accident, la Muriel Casals i Couturier. 
Economista, professora universitària, militant i activista en els anys de transició democràtica, 
col·laboradora habitual del setmanari El Temps i de programes radiofònics, membre de la 
junta de l'Ateneu Barcelonès i de la d'Òmnium Cultural, entitat de la que en va ser presidenta 
del 2010 al 2015. Durant aquests anys va portar l'entitat a liderar, juntament amb l'Assemblea 
Nacional Catalana, les mobilitzacions més importants de la societat civil catalana, des de 
l'organització de la manifestació del 10 de juliol de 2.010 fins a la campanya de suport al 9N, 
passant per les manifestacions dels onces de setembre.

El seu compromís amb Catalunya i amb el seu somni de llibertat, la va portar a fer el pas a la 
política activa, deixant la presidència d'Òmnium Cultural i presentant-se a les eleccions del 27 
de setembre de 2.015 junt amb partits sobiranistes i destacades personalitats de la societat 
civil catalana. Des de llavors en va ser diputada i presidia l'estratègica comissió del procés 
constituent.

La petjada que la Muriel ha deixat no es deu només als seus posicionaments polítics, sinó 
també al seu estil a l'hora de promoure'ls i defensar-los: persistent, astuta, intel·ligent, múrria, 
forta i valenta des de l'aparent fragilitat, de pensament lliure, serena... És aquesta manera de 
ser, fer i pensar que l'ha fet una persona de referència per a molts de nosaltres.

És per tota aquesta contribució que la Muriel ha fet del present del nostre país i del futur que 
ja està arribant, que considerem necessari dedicar-li al seu nom un espai cèntric i rellevant 
del nostre municipi.

És per tot això que proposem al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer. Proposar a la comissió del nomenclàtor que es dediqui l'espai provisional actual, i 
futura plaça de Can Doro, a Muriel Casals.

Segon. Col·locar una placa a l'espai que recordi el seu nom.

Tercer. Notificar aquests acords a Òmnium Cultural i al Parlament de Catalunya.

Sr. Xavier Collet  Un cop llegida la moció dir que la intenció primera del grup era que aquest 
espai cèntric i privilegiat d’Argentona es pogués dedicar a aquesta persona. Actualment 
aquest espai és un aparcament, però tots volem i desitgem que amb rapidesa es converteixi 
en la plaça i l’equipament que es decideixi en el seu moment; per tant, amb la seguretat que 
acabarà sent una plaça, proposàvem que es poses ja a la placa el nom de “Plaça Muriel 
Casals” esperant a la urbanització de la mateixa. 

Aquesta era la proposta que fèiem inicialment, un cop hem parlat amb el grup del govern han 
sortit dubtes i potser algun plantejament diferent que ens ha fet repensar la moció amb la 
intenció de posar-nos d’acord amb la resta de grups polítics. 

Com un dels criteris que es segueix és utilitzar els topònims per preservar la memòria dels 
espais del nostre poble, ens  semblava que era una bona alternativa fer la proposta de posar 
el nom de “Muriel Casals” a la biblioteca municipal, una biblioteca que en el futur tindrem però 
avui en dia tenim una biblioteca municipal que no té nom i creiem molt adient poder posar-li el 
nom de “Biblioteca de Muriel Casals”.

Voldria destacar dos aspectes importants, nosaltres no presentaríem aquesta moció si ens 
sembles que això hauria de caure en el calaix de totes les propostes que ja hi ha i quedar a la 
cua d’altres propostes, perquè ja tenim d’altres experiències i no ens agradaria perdre 
l’oportunitat amb una mala execució. Tenim l’experiència de posar el nom de “Lluis 
Companys” a una rotonda petita que no fa ni tres metres de diàmetre i que no pot anar ningú, 
és bastant trist posar el nom del president Companys a una rotonda com aquesta, hagués 
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estat millor esperar a trobar opcions més optimes. En aquest cas ens sembla el mateix, que 
es pugui donar un nom digne de forma immediata i que sigui en un espai cèntric.

Emplacem al govern a votar-hi a favor, a acceptar una d’aquestes propostes, a nosaltres el 
de la biblioteca ens sembla bé també. Recordar que la proposta de posar noms és 
competència de la Comissió del Nomenclàtor, però la de posar els noms a equipaments no 
ho és.

Sr. alcalde  El punt de discrepància que té el govern és la idoneïtat de l’espai, hi ha una 
proposta per part del govern i que genera bastant de consens que és ubicar la biblioteca 
municipal a l’espai de Can Doro i Cal Guardià i quedarà tot un espai lliure, que serà la plaça, 
que no té nom. 

Nosaltres compartim en un 99% el redactat de la seva moció però el que farà la Comissió del 
Nomenclàtor molt probablement és prioritzar el topònim de Can Doro per posar el nom a la 
hipotètica plaça.

L’altra qüestió que vostès presentaven, que el nom de la biblioteca sigui el de “Biblioteca de 
Muriel Casals” és una qüestió que podem debatre, però sense aquest debat no m’hi veig amb 
cor de posar el nom a la biblioteca municipal.

Nosaltres farem un vot particular, perquè tampoc volíem votar en contra, el que proposem és 
deixar la moció tal qual i el primer acord seria proposar a la Comissió del Nomenclàtor que es 
dediqui un carrer o plaça a la Muriel Casals i el segon i tercer acords els deixaríem igual.

Sr. Xavier Collet  Aprovar una moció que deixi obert que en un futur se li pugui dedicar un 
nom a aquesta persona i que d’aquí cinc anys se li posi un nom a un espai que potser no ens 
en sembli adient, no és el que volem amb aquesta moció.

Vostès demanen que se’n parli una mica més, el tema de la biblioteca jo crec que ho podem 
parlar, perquè la Comissió del Nomenclàtor no té la competència. Demano que ho parlem 
ràpidament i es pugui decidir en el proper ple. No és urgent aprovar una moció que no sabem 
quan es resoldrà, per tant preferim retirar-la i presentar-la d’aquí un mes havent-ne parlat i 
trobat un acord. 

Com que entenem que ens hem de posar d’acord redactarem una altra diferent i agafem el 
compromís de parlar-ne amb el govern.

L’anterior moció es retira de l’ordre del dia
   
6.2.4) Moció per la supressió de la distribució gratuïta de bosses de plàstic d'un sol ús 

La Sra. Montserrat Mata dóna compte de la següent moció esmenada:

“L'u de gener de 2016 estava previst que, fruit d'un pacte entre la Generalitat de Catalunya i el 
sector comercial català, entrés en vigor la prohibició de la distribució gratuïta de bosses de 
plàstic d'un sol ús. Degut a inconvenients legislatius formals que cal esmenar, aquesta 
prohibició encara no és vigent, tot i que molts supermercats i hípers ja apliquen la política de 
no distribuir gratuïtament les bosses de plàstic. Se sap que són majoritàriament els petits 
establiments els que encara mantenen la distribució de les bosses de plàstic d'un sol ús com 
a part del servei que ofereixen.

Són coneguts els inconvenients mediambientals de l'ús de les bosses de plàstic. S'estima que 
cada cap de setmana es reparteixen 14 milions de bosses de plàstic, un embalatge que es 
fabrica a partir de petroli, un recurs no renovable, generant molt contaminants (dioxines, 
cianur d’hidrogen, etc.). Com a residu costa molt de reciclar degut als elevats costos 
energètics que implica i la seva descomposició natural no és factible donat que poden trigar 
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fins a 500 anys en descompondre's. A més, la seva dispersió al medi provoca greus 
afectacions d'animals de medi terrestre i aquàtic, en algunes ocasions ofegant-los quan no 
se'n poden desempallegar. L'estalvi d'un bossa de plàstic per català suposaria l'estalvi de 117 
tones de CO2 a l'atmosfera.

Sabent que des d’Argentona es mou i el govern ja està treballant en aquesta línia i dins la 
nostra actitud de PROPOSICIÓ, instem al govern a prendre iniciatives pro actives vers el 
foment de la reducció de la distribució gratuïta de bosses de plàstic d’un sol ús
 
És per això que es proposa al Ple l'adopció urgent dels següents acords:

1.- Que l'Ajuntament reforci la campanya de divulgació en el sector comercial del municipi de 
conscienciació per la reducció de la distribució gratuïta de bosses de plàstic d’un sol ús, 
especialment en el sector comercial no adherit a les iniciatives que ja es porten a terme 
en l’actualitat.

2.- Que l'Ajuntament promogui i fomenti la reducció de l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús 
entre la ciutadania, fent una campanya de difusió pública i notòria. 

3.- Que l'Ajuntament proposi alternatives reals substitutives de les bosses de plàstic: 
carmanyoles, bosses de més d'un ús, etc. per tal de reduir les bosses de plàstic d'un sol 
ús.

4.- Fer divulgació de la guia del comerç verd d’Argentona”

Sra. Aina Gómez  Agrair que hagueu presentat uns acords diferents, perquè resultava que 
estàvem aprovant coses que ja estàvem duent a terme. En quan al tema de la difusió, ja s’ha 
fet difusió a través de la ràdio i al web municipal, també entrevistes als tècnics, potser 
hauríem d’haver fet cartells informatius, en tot cas prenem nota.

Pel que fa al 1er acord, hi ha 22 comerços que estan actualment distribuint bosses de plàstic, 
podem mirar de reforçar la informadora ambiental, que faci una segona ronda de informació.

Referent al acord número 2, penso que hem fet molt bona campanya amb els comerços, falta 
el que seria la conscienciació per part ciutadana.

El punt número 3, sobre el tema de les carmanyoles pensava que manteníeu el punt pel tema 
de les bosses i era un tema que comentàvem que ja s’estava treballant, que s’havia fet 
juntament amb els comerços el tema de la comanda agregada de bosses de ràfia i de niló.

Nosaltres el que volíem afegir també als acords és que ens estan elaborant una guia de tots 
els comerços d’Argentona que s’han afegit a la xarxa de comerç verd. Per tant ens agradaria 
afegir que l’Ajuntament es compromet a fer difusió d’aquesta guia a la ciutadania.

Sra. Montserrat Matas  Ens en sembla bé

Sr. alcalde  D’acord afegim un quart acord.

Sra. Assumpta Boba  De vegades ens pensem que per publicar les coses a la “web” o perquè 
ho digui la radio tothom ha d’estar informat i no sempre et passa pel davant la noticia. Hi ha 
coses que val la pena de publicitar-les més. Com a grup municipal ens agrada estar informats de 
les accions que es facin en aquests temes, per exemple en aquell apartat on diu línies d’actuació 
no estaria malament poder saber les campanyes que s’estiguin duent a terme.

Sra. Aina Gómez  S’ha repartit un distintiu als comerços que s’han adherit a aquesta campanya 
que l’han col·locat al mostrador o a la porta d’entrada. També és una manera de fer promoció 
d’aquesta campanya.

Sr. Salvador Casas  Volia fer una petita aportació ja que vaig ser regidor de Promoció 
Econòmica fins a començament de gener i vaig estar treballant quan es volia posar en marxa 
aquesta nova via de treball de cobrament de les bosses als comerços, volia que quedés menció 
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explícita dels comerços d’Argentona per haver fet aquest esforç i per haver sigut dels primers 
comerços de Catalunya en posar en pràctica aquesta actuació.  

Volia fer pales que l’actuació dels comerços d’Argentona també té un paper important en 
aquesta moció i mostrar el nostre agraïment al comerç d’Argentona.

Sra. Assumpta Boba  Hi ha alguns municipis que també fan coses en aquest aspecte, una de 
les coses que porten és la substitució de la bossa de plàstic per una de midó que serveix per a 
l’orgànica. Penso que podria ser una altre línia que en un futur es podria tenir present. 

Sra. Aina Gómez  He estat mirant altres municipis i també ens han agradat molt les seves idees 
com Tiana que el que fan són cabassos reutilitzables amb el lema “cabàs on vas?” i paguen un 
lloguer simbòlic de cabassos. Aquesta també és una idea que ens agradaria desenvolupar, 
aquest any no hi som a temps però de cara a propers anys.

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada s’aprova per unanimitat.  
   
6.2.5) Moció en relació a les instal·lacions de la zona verda de la urbanització de les 
Ginesteres

El Sr. Xavier Collet dóna lectura a la següent moció:

“La zona verda de la urbanització Les Ginesteres és una zona de més de 37.178 m2 dins la 
pròpia urbanització amb unes instal·lacions lúdiques que ara mateix estan desaprofitades.

Aquesta finca de la Unitat d'Actuació Z “Les Ginesteres” fou adquirida per l'Ajuntament 
d'Argentona com a cessió obligatòria i gratuïta de l'antiga propietat de la primera fase 
d'urbanització de les Ginesteres l'any 2001, passant a ser d'aquesta manera un equipament 
públic. Des d'aleshores és competència de l'Ajuntament vetllar pel seu estat de conservació i 
per a l'ús que se n'hi fa.

Aquest equipament públic està format per un terreny de 37.178,65 m2 on s'hi inclou  una pista 
de futbol/bàsquet de 666 m2, una pista de frontó de 175 m2, una piscina de 315 m2 i una altra 
de 5,40 m de diàmetre, petites construccions auxiliars de les instal·lacions esportives de 131 
m2 i una edificació d'uns 400 m2 de superfície que estava destinat a l'antic restaurant. A més, 
també hi ha una taula de ping-pong, una zona d'esbarjo enjardinada, una zona de jocs 
infantils, arranjat durant el mandat 2.007-2.011, i una petita zona de bosc natural.

Des que es va deixar l'activitat del restaurant fa aproximadament uns cinc anys, aquesta zona 
d'equipament públic s'està deteriorant de forma preocupant, cosa que pot portar a problemes 
d'inseguretat i salubritat públiques. A més, la no acció sobre aquest equipament accelera el 
deteriorament del seu estat, desaprofitant així d'una manera vergonyosa una zona de la que 
podrien gaudir molts vilatans. Les Ginesteres és, d'altra banda, una urbanització molt 
mancada d'espais de confluència i trobada social. 

Exposada l'actual situació d'aquesta zona, i vista la no-acció que hi està portant a terme 
l'Ajuntament, malgrat fa tres anys es va aprovar intervenir-hi, es proposa al Ple l'adopció dels 
següents acords:

1.- Que l'Ajuntament arrangi amb caràcter urgent aquesta zona per tal de minimitzar els 
riscos que pot suposar per a la població tenir aquest tipus d'instal·lacions desateses.

2.- Iniciar en un breu termini de temps el concurs públic per arrendar aquest espai a una 
empresa o particular perquè el pugui explotar i alhora tenir cura de les instal·lacions.

3.- Reservar un espai dins les instal·lacions de l'antic restaurant com a espai social polivalent 
per tal que les diverses entitats del poble en puguin fer ús.”
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Sr. Xavier Collet  Aquesta era la moció que havíem presentat inicialment. En aquest ple 
proposem dues mocions que afecten a les Ginesteres. Volem mantenir aquestes dues mocions 
perquè cada una pretén objectius diferents, en aquest cas el que es proposa és que es posi 
remei a la situació deplorable en la que està l’equipament, i demanem a l’Ajuntament que 
l’arrangi de manera urgent.

Per una altra banda ens sembla important aquesta moció perquè posem sobre la taula un tema 
que és important, i és l’ús que es pugui fer de l’edifici de l’antic restaurant. És molt diferent un 
espai públic quan hi ha un negoci que està obert, sigui el tipus de negoci que sigui, abans hi 
havia un restaurant però podria ser un bar, un negoci de venda de productes bàsics, etc. Això 
ajudaria molt a mantenir l’espai, les persones que estarien al davant d’aquest negoci es 
preocuparien de tenir l’espai en millors condicions de com ho pot fer l’Ajuntament.

Aquests serien els dos punts, la urgència d’arreglar aquest espai i la necessitat de trobar una 
sortida a aquest edifici.

El tercer punt parla de que hi hagi un espai polivalent per a les entitats socials, creiem que això 
no genera cap problema i també és acceptable que en aquell espai hi hagi un lloc per a entitats 
socials de les Ginesteres i de la resta del municipi que ho vulgui utilitzar.

Ara se’ns ha presentat una proposta que no té res a veure amb el que presentàvem nosaltres, 
se’ns demana eliminar un paràgraf que potser al govern no li agrada, acceptaríem eliminar-lo, 
podem fer algun canvi en els termes que proposem, però ens sembla important que es faci 
èmfasi en  aquesta urgència que té l’espai perquè la situació és delicada, els sostres de l’edifici 
estan caient, etc. 

Si tenen alguna cosa a modificar, ho modifiquem sense cap problema, però no substitueixin 
aquesta moció per una que no té res a veure i a més barreja les coses amb la moció que 
presentarem a continuació que parla d’una consulta per decidir com es destinen uns diners a les 
Ginesteres.

Sr. Salvador Casas  Potser sí es barregen coses en les dues mocions perquè estan 
relacionades. 

Primer exposar-li que el govern municipal sí està compromès amb l’arranjament d’aquest espai, 
ja que s’ha previst en el pressupost la quantitat inicial de 150.000€ per l’arranjament de l’entorn 
de les Ginesteres, tot i que vam posar a l’epígraf de la partida: “entrada de les Ginesteres”, però 
està clar que una part d’aquests 150.000€ estaran destinats a l’espai dels equipaments.

Vostès a la seva moció parlen de l’època 2007-2011, quan presidien vostès el govern. Dubto 
molt que en aquella època, i amb els arranjament que van fer vostès en l’espai de les 
Ginesteres, arribessin a gastar-se 150.000 o 160.000€ per millorar aquest espai. 

El que ens preocupa és que en aquests moments hi ha dues associacions a les Ginesteres, i 
aquestes dues associacions tenen projectes divergents,  a nosaltres el que ens interessa molt és 
que aquests projectes divergents siguin el màxim convergents possible, en el sentit que no hem 
de ser des de l’equip de govern qui decidim quins equipaments i de quina manera han de ser els 
equipaments i els espais que hi hagi a les Ginesteres, sinó que volem dialogar amb tota la gent 
de les Ginesteres per facilitar aquest espai de trobada. 

A mi em genera molts dubtes en aquests moments que un restaurant pugui arribar a funcionar 
com havia arribat a funcionar en el seu moment, és una cosa que està a l’agenda de les 
reunions que estem mantenint amb les diferents associacions de les Ginesteres. Volem fer 
aquesta reflexió amb elles per si hem de tirar cap a aquí o hem de generar que el antic edifici del 
restaurant esdevingui un centre social on els veïns de les Ginesteres es puguin trobar i 
desenvolupar les seves activitats.
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Per això, el que els volem dir és que eliminin aquest paràgraf, perquè no té cap mena de sentit la 
no acció del govern, quan estem molt compromesos amb les Ginesteres, estem parlant amb 
totes les associacions i hem posat 150.000€ inicialment en el pressupost; això no li dona dret a 
dir que no estem actuant. 

Si volem ser coherents i volem sentir-nos tots plegats respectats hauríem de dir la veritat, i la 
veritat no és el que posa en aquest paràgraf, per tant, ens agradaria que desaparegués. 

El que és important, més que decidir els usos que ha de tenir aquell espai, és el primer punt dels 
acords, que el govern continuarà treballant amb totes les parts de les Ginesteres per a 
consensuar un projecte de millora a la zona verda i equipaments. Aquest és el principal objectiu 
del govern en aquests moments.

El segon objectiu és buscar el pla de finançament realista per a millorar aquest espai. Partim 
d’una base que són 150.000 euros dels quals una part anirà destinada a l’arranjament de 
l’entrada a les Ginesteres, i una altra part anirà a millorar l’espai d’equipaments i zona verda, 
especialment l’arranjament dels espais que generen més inseguretat com pot ser la piscina, que 
fa més de 10 anys que està tancada i en la què vostès no van fer les accions que ara ens 
demanen a nosaltres.

Aquesta és la nostra proposta, depèn si l’accepten o no, la presentaríem com a vot particular.

Sr. Xavier Collet  M’agradaria saber si aquesta manera de fer presentant vots particulars a cada 
moment, per dir les coses de manera diferent, serà una tònica habitual; em sembla que no és 
massa correcte. Dels tres punts que presentem, encara no entenc quin és el problema que 
tenen.

El que tampoc em sembla bé, Sr. Casas, és que faci el seu discurs sense fer referència al que jo 
he explicat, sembla que el dugui preparat o que no m’hagi escoltat.

El paràgraf que parla de la “no acció”, ja he dit abans que estem disposats a treure’l, desprès 
explicaré el seu origen.

Que aquell espai s’ha d’arranjar de manera urgent, crec que això no podem discutir-ho, seria 
vergonyós pels veïns d’allà que l’Ajuntament no entengués que això s’ha de fer de manera 
urgent. 

Ja li he dit que ens podem posar d’acord en els termes, però és important el compromís i que 
vostès s’adonin que això s’ha de fer de caràcter urgent. 

En relació a l’espai de l’edifici, no cal que em torni a parlar del restaurant, ja li he dit que hi ha 
moltes opcions, no ens tanquem en un restaurant, segurament no és viable un restaurant, però 
es pot tenir una altra activitat comercial allà, algun negoci que ajudi al manteniment de l’espai i a 
que els veïns puguin tenir un lloc de subministrament de productes bàsics? Jo crec que això 
ajudaria molt. Per últim, jo no veig cap problema per que vostès  aprovin  
reservar un espai per a les entitat socials.

Sobre el segon punt que diu: “Iniciar en un breu termini de temps el concurs per arranjar aquest 
espai”, canviem el redactat, si vostès diuen que això ho volen presentar als veïns em sembla 
molt bé, ho parlarem a la següent moció, parlarem de les despeses que hi volen dedicar i del 
destí d’aquestes despeses. Aquí parlem de voluntat de l’Ajuntament, no parlem del que es 
gastarà ni en què.

Per exemple, si això es vol arrendar faltarà un estudi previ, doncs canviem el punt dos que digui: 
iniciar un estudi previ per veure si és possible arrendar aquest espai, un cop aquest estudi 
estigui fet, llavors els veïns ho podran decidir, perquè si vostès van als veïns sense res al darrera 
de poca cosa servirà.
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Per tant podem modificar aquest punt perquè digui que es faci un estudi, el que no em sembla 
bé és que presentin uns altres dos punts que no tenen res a veure i que desvirtuen el sentit de la 
nostra moció.

Deixi’m explicar-li, el perquè mantenim aquesta moció, aquesta moció la vam presentar al 2013, 
no hem canviat res. La situació d’aquell espai està pitjor que llavors. Quan nosaltres en aquell 
moment dèiem: “vista la no acció que està portant a terme el govern” era perquè el govern feia 
temps que no estava fent res, estem disposats a canviar-ho perquè hi ha voluntat de fer-ho, 
d’acord, però aquestes paraules seves, dilatòries, vagues, generals, que no diuen res, ja sabem 
on porten, porten que, des del 2013 que això es va aprovar, no s’ha fet res. Ara aquest govern 
diu que ho farà, però la majoria de cares d’aquest govern són les del anterior. Entendrà que 
vulguem mantenir un compromís més concret.

Per tant acceptem treure el paràgraf que parla de la “no acció”, que l’Ajuntament arrangi de 
forma urgent, si els hi sembla ho podem atenuar una mica. Al segon punt podem posar que 
s’iniciï un estudi per veure la viabilitat d’arrendament d’aquest espai i ens en sembla que amb 
això ens podem posar tots d’acord per aprovar-ho.

Sr. Salvador Casas  Diu que no l’hem entès, és clar que l’hem entès, quan vostè parla 
d’urgència jo li he dit que en el pressupost ja tenim 160.000€ que fa molts anys que no hi havia 
un pressupost de 160.000€ a sobre de la taula amb una partida que possés Ginesteres. També 
li he de recordar que en el mandat anterior es van invertir més de 100.000€ en asfalt de carrers, 
per exemple en aquest mandat que encara no porta ni un any ja hem arreglat el col·lector, però 
com que no es veu, no es fa. S’estan fent arranjaments: s’han canviat les bombetes de la 
urbanització, s’ha enderrocat la caseta, etc. Entengui que la “no acció” no procedeix, nosaltres 
ens movem i ens volem moure més.

Respecte el tema del restaurant, sí que he entès que es poden fer moltes accions, però posats a 
pensar en veu alta si enderroquem la piscina i la tapem es genera tot un espai que es podrien 
posar altres elements que poguessin completar l’edifici del restaurant, que potser sense tenir les 
dimensions del actual restaurant podrien tenir unes funcionalitats més adequades de les que diu 
vostè. Però això no ho he de dir jo ni ho ha de dir vostè, ho han de dir els veïns de les 
Ginesteres. Si els veïns diuen que necessiten un espai de compra o venda de queviures o un 
bar, si la voluntat és aquesta ens arremangarem per buscar les solucions, per fer els estudis que 
vostè reclama per poder-ho posar en marxa o no.

Jo crec que estem parlant bastant del mateix i crec que queda bastant bé resumit en aquests 
dos punts que li hem proposat. Primer hem de continuar  treballant en les Ginesteres i segon 
hem de buscar un pla de finançament per poder tirar endavant el que acordem amb els veïns, 
que no són una associació o l’altra, el que volem és que totes dues associacions es posin 
d’acord i si no és possible buscarem fórmules perquè el conjunt de persones que viuen a les 
Ginesteres es manifestin en un projecte o en un altre.

Sr. Collet, crec que no passa res per acceptar aquests dos punts i no és perquè tinguem vocació 
de vot particular, volem que participem tots plegats i jo personalment em sento bastant més 
còmode amb aquests dos punts que li he proposat que no pas amb els tres que ens proposa 
vostè.

Sr. Xavier Collet  No ho entenc, si tenen 160.000€ en el pressupost d’aquest any, canviem-ho 
urgent, perquè en aquest any es tiri endavant aquesta actuació. Jo el que li demano és 
concreció. 

Si diu que estem parlant de coses semblants, perquè no accepta modificar aquests punts en 
comptes de retirar-los i presentar uns diferents? Jo li demano que aquests són més concrets i 
que els canviem. 
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La “no acció del govern” ja li he dit que ho podem treure, i posem que l’Ajuntament tingui enllestit 
el projecte aquest any per arranjar-ho el més aviat possible. Li sembla bé? Perquè els 160.000€ 
són d’aquest any. 

Els hi sembla bé iniciar un estudi per veure la viabilitat  de l’arrendament d’aquest espai o 
d’altres?, perquè si volen crear d’altres espais tampoc en tindrem cap problema.  

En quan al tercer punt, que es reservi un espai per a l’ús social, no crec que hagi d’haver cap 
problema.

Per tant crec que és més fàcil posar-nos d’acord amb el que hi ha que no fer coses noves.

Sr. Salvador Casas  Si em permet el primer punt en el redactat em sembla correcte, en el 
segon m’agradaria que parléssim d’arribar a un consens amb els veïns.

Sr. Xavier Collet  Aquí només proposem que facin un estudi per veure si és viable.

Sr. Salvador Casas  Desprès de parlar amb els veïns. Que li costa? S’està parlant ja.

Sr. Xavier Collet  Si van a parlar amb els veïns estaria bé que els diguessin el que és viable i el 
que no, això és el que proposem aquí, un petit estudi per a veure si és viable o no i dir als veïns 
per on es pot anar depenent el que decideixin vostès. Aquí no estem tancant cap possibilitat.

Sr. Salvador Casas  No és que hi hagi cap problema, és que estem negociant amb els veïns 
què volen, i si no volen cap comerç, no perdem el temps buscant viabilitats. 

Parlem primer amb els veïns i decidim què és allò que volem que hi hagi allà i desprès mirem la 
viabilitat o no de les coses.

Sr. Xavier Collet  D’acord, li sembla bé fer un estudi sense posar termini, i si els veïns ho troben 
necessari, per arrendar aquest espai?

Sr. Salvador Casas  Sí, em sembla bé.

Sra. secretària  Arrendament no seria perquè és domini públic, serà una concessió, llicència, 
etc.  

Sr. Eusebi Traby  Volia fer unes matisacions.

La primera és que la quantitat pressupostada és de 150.000€ i no 160.000€ com de vegades 
s’ha dit.

La segona és que a les Ginesteres hi ha només dos associacions. Jo crec que és bo que hi hagi 
dos associacions, així tenim dues opinions diferents.

Sr. Francisco Fragoso  Ahora que me ha quedado claro cómo queda la moción, ya que al 
“Partido Popular” en su programa electoral le preocupaba bastante el tema de las 
urbanizaciones, le gustaría añadirse a la moción.

Sr. Pep Masó  Cap inconvenient.

L’anterior moció esmenada, que passa a ser conjunta de Tots per Argentona i Partit Popular, 
queda redactada de la següent manera:

“6.2.5) Moció en relació a les instal·lacions de la zona verda de la urbanització de les 
Ginesteres
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La zona verda de la urbanització Les Ginesteres és una zona de més de 37.178 m2 dins la 
pròpia urbanització amb unes instal·lacions lúdiques que ara mateix estan desaprofitades.

Aquesta finca de la Unitat d'Actuació Z “Les Ginesteres” fou adquirida per l'Ajuntament 
d'Argentona com a cessió obligatòria i gratuïta de l'antiga propietat de la primera fase 
d'urbanització de les Ginesteres l'any 2001, passant a ser d'aquesta manera un equipament 
públic. Des d'aleshores és competència de l'Ajuntament vetllar pel seu estat de conservació i 
per a l'ús que se n'hi fa.

Aquest equipament públic està format per un terreny de 37.178,65 m2 on s'hi inclou  una pista 
de futbol/bàsquet de 666 m2, una pista de frontó de 175 m2, una piscina de 315 m2 i una altra 
de 5,40 m de diàmetre, petites construccions auxiliars de les instal·lacions esportives de 131 
m2 i una edificació d'uns 400 m2 de superfície que estava destinat a l'antic restaurant. A més, 
també hi ha una taula de ping-pong, una zona d'esbarjo enjardinada, una zona de jocs 
infantils, arranjat durant el mandat 2.007-2.011, i una petita zona de bosc natural.

Des que es va deixar l'activitat del restaurant fa aproximadament uns cinc anys, aquesta zona 
d'equipament públic s'està deteriorant de forma preocupant, cosa que pot portar a problemes 
d'inseguretat i salubritat públiques. A més, la no acció sobre aquest equipament accelera el 
deteriorament del seu estat, desaprofitant així d'una manera vergonyosa una zona de la que 
podrien gaudir molts vilatans. Les Ginesteres és, d'altra banda, una urbanització molt 
mancada d'espais de confluència i trobada social. 

Exposada l'actual situació d'aquesta zona es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

1.- Que l'Ajuntament redacti, aquest any, un projecte per tal de minimitzar els riscos que pot 
suposar per a la població tenir aquest tipus d’instal·lacions desateses.

2.- Fer un estudi, si els veïns ho consideren convenient, per concedir l’ús de l’espai de l’antic 
restaurant.

3.- Reservar un espai dins les instal·lacions de l'antic restaurant com a espai social 
polivalent per tal que les diverses entitats del poble en puguin fer ús.”  

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada, que passa a ser conjunta dels grups municipals 
Tots per Argentona i Partido Popular d’Argentona, s’aprova per unanimitat.
   
6.2.6) Moció relativa a les Ginesteres

El  Sr. Xavier Collet dóna lectura de la següent moció esmenada:

“El govern municipal ha manifestat la intenció d’enderrocar la caseta d’informació que es 
troba a l’entrada del veïnat de les Ginesteres per construir-hi en el seu lloc, diuen, una 
rotonda.

Per la informació que en tenim, la previsió d’inversions a les Ginesteres és de 150.000 euros.

Aquest fet preocupa una part dels veïns ja que no en veuen la seva necessitat d’enderroc i 
creuen que hi ha altres prioritats en les quals invertir els diners.

Actualment aquesta caseta allotja les bústies de correus que s’haurien, si s’enderroca, 
d’ubicar en un altre indret, amb el consegüent cost econòmic posterior per als veïns. També 
compta amb l’únic espai de reunió, si bé petit, del que disposen actualment els veïns, vist que 
el Centre Cívic està per fer.

Des de TxA donem suport a aquests veïns i tampoc veiem cap necessitat d’aquest enderroc i 
de fer la despesa.

Es per això que PROPOSEM:
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1. Que el veïnat de les Ginesteres esculli si enderrocar o no la caseta d’informació.
2. Destinar els diners pressupostats a l’adquisició de noves bústies, una marquesina i el 

baixador de l’autobús.
3. Destinar el sobrant a la rehabilitació de la zona esportiva i l’equipament.”

Sr. alcalde  Des del govern no afegiríem res més.

El govern tenia la proposta d’enderrocar aquesta caseta per a fer aquest projecte d’una petita 
rotonda, arreglar el baixador de l’autobús, posar una marquesina i noves bústies; per tant, hem 
arribat a aquest acord i ens sembla correcta la moció pel que votarem a favor.

Sr. Francisco Fragoso  Si nos podemos añadir al igual que en la anterior moción, y que la 
votaremos a favor.

Sr. Salvador Casas  Totalment d’acord amb el contingut de la moció, tal i com ha quedat 
redactada.

Només dir coses que ja s’han explicat, que dediquem 150.000 euros a les Ginesteres, 
enderrocar la caseta costa 4.000 euros. Crec que és bo fer aquest aclariment.

Des de l’Ajuntament d’Argentona estem treballant en una proposta que, tal i com ha dit el Sr. 
alcalde, preveu la construcció d’un espai perquè hi hagi una nova parada d’autobús i les bústies 
fora de la caseta. Això és el que volem fer de manera immediata quan ens acabem de posar 
d’acord amb els veïns/es.

Aprofito per dir-li al Sr. Eusebi Traby que és cert que només hi ha dues associacions a les 
Ginesteres, que són amb les que ens hem de posar d’acord i matissar amb la resta de veïns de 
la urbanització.

Sr. Xavier Collet  Unes reflexió si em permeten.

Cap problema perquè el “Partit Popular” s’afegeixi a la moció.

En segon lloc reiterar la reflexió que feia el govern de la forma d’actuació quan “Tots per 
Argentona”, per exemple, presentem una moció, em sembla que és més fructífer pactar com 
hem fet ara, que no presentar vots particulars que l’únic que fan és obviar el que es vol a les 
mocions i descartar el punt de vista que intentem reflectir. Animar-los que el tarannà sigui parlar i 
posar-nos d’acord, nosaltres sempre hem demostrat aquesta flexibilitat i ganes d’arribar a 
acords.

Com ha sortit algunes vegades, no només en aquesta moció, dir-los que no es molestin si “Tots 
per Argentona” presentem alguna moció que no quadra amb el que exactament estan fent 
vostès, aquesta és la informació que tenim nosaltres; potser hauríem de millorar els canals 
d’informació. 

Si nosaltres parlem que hi ha 150.000 euros que es destinen a l’entrada de les Ginesteres és 
perquè això és el que diu el pressupost, si vostès tenen una altra proposta no els sàpiga greu 
que nosaltres no tinguem coneixement d’això i que posem a sobre la taula el que sabem.

Els demano que no els sàpiga greu i que no vegin mala fe, al contrari, que els serveixi per a 
veure que algunes vegades els canals de comunicació s’haurien de millorar.       

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada, que passa a ser conjunta dels grups municipals 
Tots per Argentona i Partido Popular d’Argentona, s’aprova per unanimitat

6.3) Mocions del grup municipal Partido Popular Argentona
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6.3.1) Moció sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments

El Sr. Francisco Fragoso dóna lectura de la següent moció:

“Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les 
administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts aspectes, des 
d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació amb el benestar de la 
ciutadania.

I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part del 
Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques socials i el 
que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes 
polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.

Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues darreres 
legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat de Catalunya 
amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la Generalitat tenia un 
deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, com les diputacions 
provincials, de 667 milions d’euros.

A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Govern de 
la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciutadans que han 
hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del Fons de Cooperació 
Local destinat als ajuntaments que va acumular una baixada del 20% des de 2010 o del 
PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una retallada del 73%.

Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques 
socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha 
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les puguin 
implementar.

Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros en els 
darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte contra la 
pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions d’euros entre 2012 i 
2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que encara no s’ha constituït el 
fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; les partides per l’educació 
0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques menjador que són clarament 
insuficients i on en algunes comarques de Barcelona s’han produït retallades de fins al 50%.

Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis municipals: 
les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les escoles de música i els 
serveis socials així com centres per a persones amb discapacitat o gent gran.

Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic el seu 
deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pagament dels seus 
compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat avançant.

Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot provocant que 
hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competències que no tenen 
atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, a hores d’ara, entre el 25% i el 
30% del pressupost anual.

Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els municipis 
amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys de 5.000 
habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a fer un 
sobreesforç en aquest municipis.
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A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres legislatures, 
el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la Llei de Governs 
Locals i de la Llei de finances locals.

Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus compromisos, 
pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a les corporacions 
locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es comprometi amb 
l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el finançament dels serveis bàsics 
que presten als ciutadans augmentant els recursos del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya i del Pla únic d'obres i serveis.

És per aquests motius que els regidors del Grup del Partit Popular d´ Argentona que 
subscriuen formulen la següent  MOCIÓ i proposen al Ple l’adopció del  següent 

ACORD:

L’Ajuntament d´Argentona constata que a aquesta darrera legislatura les polítiques del 
Govern de Catalunya  adreçades als governs locals han estat insuficients: no han impulsat els 
canvis legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat envers els ens 
locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument el finançament de serveis 
públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Argentona insta al Govern de la Generalitat a:

 Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en 
sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat amb 
tots els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre les partides de 
deute següents d’inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressol 
municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de 
formació ocupacional i programes municipals de cohesió social.

 Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que són 
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió específica en 
els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al finançament de les escoles 
bressol, les escoles de música i les escoles d’art municipals, així com la consignació 
pressupostària necessària per satisfer les subvencions dels imports ja aportats pels 
ens locals en el marc de la convocatòries de l’anomenada Llei de Barris.

 Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis 
anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords 
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de pagament 
dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors.

 Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes comptables, 
que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens locals puguin tenir 
la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels ens locals.

 Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el 
projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats 
municipalistes.

 Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació 
Catalana de Municipis.”

Sr. alcalde  En relació al contingut de la moció el govern està d’acord, perquè és evident que 
la Generalitat no està fent els pagaments que tocarien als ajuntaments i per tant això ha 
suposat problemes de tresoreria en general. En el cas d’Argentona hem tingut alguns 
episodis de problemes de tresoreria, no greus, però en altres casos sí han sigut més 
problemàtics.
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Referent a la moció estem d’acord amb el que diu, potser amb el que no estem d’acord és 
amb el que no diu. 

L’Estat també té un deute amb els ajuntaments que això hem acordat afegir-lo com a punt, és 
a dir afegiríem el punt que digui que l’Estat també reconegui el deute que té amb les entitats 
locals i un altre punt, que em consta que no estem tant d’acord i és que l’Estat reconegui el 
deute que té amb les Comunitats Autònomes, en concret amb Catalunya són uns 4.000 
milions de euros.

Per tant als municipis ens preocupa els impagaments de la Generalitat però també ens 
preocupa que l’Estat no pagui a la Generalitat, perquè una cosa segurament també és 
explicació de l’altra.

En qualsevol cas no sé si vostès acceptarien afegir aquestes dues qüestions, una em consta 
que sí, l’altra...

Sr. Francisco Fragoso  Ya le he dicho en las Comisiones Informativas que la deuda que 
tiene el Estado con el Ayuntamiento estoy de acuerdo como vecino de Argentona que soy. Lo 
he dicho muchas veces, estoy trabajando para el ayuntamiento de Argentona no para la 
Generalitat, presenten una moción para la deuda que tiene el Estado con la Generalitat y 
ustedes mismos. Yo le he dicho que la deuda que tiene el Estado con el Ayuntamiento no 
tengo ningún problema en que lo pongan.

Sr. alcalde  L’únic que diem és afegir que l’Estat reconegui públicament el deute que té amb 
la Generalitat de Catalunya.

El que faríem com govern és fer un vot particular que és exactament la mateixa moció però 
amb aquest punt, la qual cosa seria una llàstima, i emplaço al grup del “Partit Popular” a 
contemplar aquesta possibilitat d’afegir-ho perquè és només aquesta qüestió. 

Sr. alcalde  El que faríem com govern és presentar aquest vot particular que contemplaríem 
tota la moció intacta tal com està amb aquests dos afegits que serien el reconeixement del 
deute de l’Estat amb els ens locals i que l’Estat reconegui el deute que té amb la Generalitat 
de Catalunya. 

Sr. Pep Masó  A nosaltres ens emprenya haver de votar un vot particular del govern, ja ho 
hem dit abans, però encara ens emprenya més que vostè no reconegui que si l’Estat deu 
diners a la Generalitat no ho vulgui incorporar a la seva moció, és absurd, si la Generalitat té 
problemes de Tresoreria és perquè no cobra dels altres. 

Deixi els seus amics allà i posi’s al que realment ens afecta de debò, el fet que l’Estat no 
pagui a la Generalitat és un problema igual que la Generalitat no pagui als ajuntaments.

Sr. alcalde  Si li sembla afegiria una  informació que li agradarà saber i que és que el deute 
de la Generalitat amb l’Ajuntament d’Argentona, a data de 19 de febrer de 2016, és 
1.034.051,20 euros, per Llei de Barris, projectes del Servei d’Ocupació de Catalunya, etc.; i el 
deute de l’Estat amb l’Ajuntament d’Argentona, també a data 19 de febrer de 2016, és 
116.000 euros per qüestió d’un FEDER de l’any 2004.

El nostre vincle amb la Generalitat és més fort i per això el deute és més alt, però m’agradaria 
destacar que l’Estat també ens deu alguna cosa.

Sr. Pere Móra  Per una vegada, i que no serveixi de precedent, estic d’acord amb el Sr. Pep 
Masó.

Apuntar que aquesta moció del “Partit Popular” és absolutament tramposa, si la Generalitat 
no paga als ajuntaments no és per falta de voluntat, sinó perquè és una administració que no 
té capacitat per recaptar la major part dels impostos que paguem els argentonins. 
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Si els números no m’han fallat, si l’Estat deu 4.000.000.000 d’euros a la Generalitat, l’Estat 
ens deu 533 euros per argentoní, en canvi, la Generalitat ens deu 83 euros per argentoní.

Nosaltres, tal i com ha presentat la seva moció, no la podem votar per dignitat i votaríem el 
vot particular.

Sr. Francisco Fragoso  Yo no quiero entrar en sí me deben o no.

¿Quién pagó la última vez a las farmacias? ¿La Generalitat? Dinero hay, el problema es 
dónde se lo gastan.

Yo soy tan catalán como usted, yo también quiero que me devuelvan el dinero, pero no 
mezclemos las cosas.

Me quieren contestar quien ha pagado a los trabajadores o a las farmacias ¿Ha sido la 
Generalitat o el Estado? Queda muy bien decir “España nos roba”, estamos ya hartos de eso.          

L’anterior moció va ser substituïda pel vot particular a la totalitat amb el següent redactat:

“6.3.1) Vot particular dels grups municipals de Candidatura d’Unitat Popular, Esquerra 
Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
i Iniciativa per Catalunya Verds, a la moció del grup municipal Partit Popular sobre el 
deute de la Generalitat als ajuntaments

Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les administracions 
que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts aspectes, des d’on es poden 
gestionar millor les competències que tenen relació amb el benestar de la ciutadania.

I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part del 
Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques socials i el 
que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes 
polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.

Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues darreres 
legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat de Catalunya 
amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la Generalitat tenia un 
deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, com les diputacions 
provincials, de 667 milions d’euros.

A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Govern de 
la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciutadans que han 
hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del Fons de Cooperació 
Local destinat als ajuntaments que va acumular una baixada del 20% des de 2010 o del 
PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una retallada del 73%.

Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques 
socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha 
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les puguin 
implementar.

Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros en els 
darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte contra la 
pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions d’euros entre 2012 i 
2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que encara no s’ha constituït el 
fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; les partides per l’educació 
0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques menjador que són clarament 
insuficients i on en algunes comarques de Barcelona s’han produït retallades de fins al 50%.
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Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis municipals: 
les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les escoles de música i els 
serveis socials així com centres per a persones amb discapacitat o gent gran.

Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic el seu 
deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pagament dels seus 
compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat avançant.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot provocant que 
hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competències que no tenen 
atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, a hores d’ara, entre el 25% i el 
30% del pressupost anual.

Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els municipis 
amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys de 5.000 
habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a fer un 
sobreesforç en aquest municipis.

A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres legislatures, 
el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la Llei de Governs 
Locals i de la Llei de finances locals.

Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus compromisos, 
pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a les corporacions 
locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es comprometi amb 
l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el finançament dels serveis bàsics 
que presten als ciutadans augmentant els recursos del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya i del Pla únic d'obres i serveis.

És per aquests motius que els regidors del Grup del Partit Popular d´ Argentona que 
subscriuen formulen la següent  MOCIÓ i proposen al Ple l’adopció del  següent 

ACORD:

L’Ajuntament d´Argentona constata que a aquesta darrera legislatura les polítiques del 
Govern de Catalunya  adreçades als governs locals han estat insuficients: no han impulsat els 
canvis legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat envers els ens 
locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument el finançament de serveis 
públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Argentona insta al Govern de la Generalitat a:

 Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en 
sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat amb 
tots els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre les partides de 
deute següents d’inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressol 
municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de 
formació ocupacional i programes municipals de cohesió social.

 Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que són 
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió específica en 
els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al finançament de les escoles 
bressol, les escoles de música i les escoles d’art municipals, així com la consignació 
pressupostària necessària per satisfer les subvencions dels imports ja aportats pels 
ens locals en el marc de la convocatòries de l’anomenada Llei de Barris.

 Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis 
anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords 
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de pagament 
dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors.
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 Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes comptables, 
que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens locals puguin tenir 
la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels ens locals.

 Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el 
projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats 
municipalistes.

Demanar a l’Estat que reconegui el deute que té amb els ajuntaments i amb la Generalitat de 
Catalunya. 

Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l'Associació Catalana de Municipis.”

Sotmès a votació l’anterior vot particular dels grups municipals de Candidatura d’Unitat 
Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés i Iniciativa per Catalunya Verds s’aprova per 16 vots a favor (Eudald 
Calvo i Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Pere 
Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, Salvador Casa 
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) 
   
6.3.2) Moción en defensa de las diputaciones, cabildos y consells insulares y en contra 
de  su desaparición

Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y los 
Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios,  de la 
mejora general de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a desarrollar sus 
competencias y a prestar más y mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación 
de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad 
de oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera.

A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación 
jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, facilitando su adecuado 
funcionamiento, especialmente de los rurales.

Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de 
prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos 
municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de 
competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión local.

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad 
política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad 
institucional. Son fundamentales para, generando economías de escala, provocar el 
abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos.

Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión 
abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para combatir 
la despoblación.

Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los Cabildos y Consells 
Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales con competencias propias y con 
autonomía para  gestionar sus intereses, tal y como reconoce la Constitución.

El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno y la 
administración autónoma de las provincias, reconocidas  en su apartado 1º como entidades 
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locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional en 
diferentes ocasiones, definiéndolas como “componentes esenciales cuya preservación se 
juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”.

Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su eliminación 
es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas. 
Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y 
Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones Provinciales, el Partido Popular 
quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las corporaciones provinciales e 
insulares. 

Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas era 
compartida por el Partido Socialista Obrero Español, quien concurrió a las elecciones 
municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de conllevar la desaparición que 
ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más modernas, eficaces y transparentes:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces y transparentes y ponerlas 
al servicio de los pequeños municipios, fundamentalmente, para apoyar las inversiones 
necesarias a través de los planes provinciales y ofrecer una adecuada cobertura de servicios 
públicos a sus vecinos y vecinas.
Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero español insistía en su defensa de 
estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de cambio:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de encuentro 
entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias 
prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los 
mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima trasparencia, 
racionalidad y democracia.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal/Provincial/Insular Popular en el 
Ayuntamiento/Diputación/Cabildo Insular/ Consell Insular de someter al Pleno de la 
Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración 
territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los 
servicios necesarios.

2. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar 
a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales.

3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares 
no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el 
objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de 
los ciudadanos, en las que no se solapen competencias, y que cuenten con el 
mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del 
Estado.”

L’anterior moció es retira de l’ordre del dia

7. INTERPEL·LACIONS  7.1) Interpel·lacions del grup municipal Tots per Argentona

7.1.1) Respecte al mal ús que darrerament es fa de les papereres dels espais públics

La Sra. Assumpta Boba dóna lectura de la següent interpel·lació:
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“El sistema de gestió dels residus que ens hem dotat a Argentona, basat en la separació de 
les diferents fraccions, el reciclatge, la recollida porta a porta i el pagament per generació de 
la fracció del rebuig, és un dels més eficients i dels que dóna millors resultats.

Tot i això, és un sistema que encara cal anar millorant i adaptant a les necessitats i a la 
creixent sensibilització dels vilatans. Un exemple claríssim d’aquesta necessitat de millora 
són les papereres situades als espais públics, ja que els residus que s’hi dipositen no 
segueixen el model de gestió descrit.

Darrerament, a més, veiem amb molta preocupació com proliferen les bosses d’escombraries 
deixades dins o al peu de les papereres; bosses que, quasi sempre contenen deixalles sense 
separar.

Tot i que, el govern ha posat uns cartells informatius a les mateixes papereres, observem que 
aquestes actituds incíviques persisteixen.                                                    

Creiem necessari, i per això ho demanem a la regidoria corresponent, que s’elabori un pla 
d’actuació calendaritzat a curt i a mitjà termini, que permeti tenir clares les actuacions a dur a 
terme i informar als vilatans de les mateixes.”

Sra. Aina Gómez  Ho entenc com a un prec perquè “calendaritzem” futures actuacions. 

En tot cas, el que explicaré és com ha anat tot el procediment i les futures accions que no són 
només sobre el tema de les bosses que es dipositen en les papereres, sinó també altres 
qüestions de més envergadura.

En primer lloc, vam detectar que es dipositaven les bosses d’escombraries en les papereres i 
vam demanar a l’empresa que fa la recollida, que ens fes una relació d’aquelles que fossin 
més conflictives, i d’aquí la proposta de fer el cartell que ja es va comentar en el Ple anterior.

En total s’han detectat 17 papereres on l’abocament de bosses d’escombraries és reiterat. 

El que hem estat fent fins ara és que la empresa de servei de recollida inspeccionés aquelles 
bosses que s’han trobat dins de les papereres, per veure si podíem trobar alguna relació amb 
l’usuari que deixa les bosses, i tot que és difícil hem trobat dues bosses que hem pogut 
relacionar amb el propietari i hem obert un expedient sancionador.

El que ens hem trobat a dins de les bosses que s’han obert són residus barrejat i poda, amb 
majoria considerable dels residus barrejat.

Aquest problema preocupa al govern municipal, també perquè el darrer trimestre va sortir la 
notícia que érem el municipi de la comarca que millor separava per fraccions i entenem que 
aquesta mala disposició dels residus barrejats a les papereres ens resta punts que podríem 
tenir de més.

Encara ens preocupen més els punts d’abocaments barrejats, com ara és l’àrea 
d’emergència, i el que sí que hem pogut fer és calendaritzar la supressió de l’àrea 
d’emergència per enviar-la a la deixalleria.

La nostra proposta és treure l’àrea d’emergència quan s’implanti el “Porta a Porta” al barri del 
Cros, abans no ho podem fer perquè no volem que el Cros es converteixi en un abocador 
municipal. 

Tot això s’ha vist reflectit en els pressupostos municipals on la partida de la deixalleria ha 
augmentat en 6.756 euros, que són els euros de més per obrir la deixalleria un diumenge i fer 
el servei substitutori d’àrea d’emergència. No seria un àrea d’emergència com a tal, sinó que 
seria una zona molt més controlada perquè deixa de ser anònim, s’ha d’anar amb la targeta 
de la deixalleria per dipositar els residus allà.
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Con a dada, l’àrea d’emergència actualment recull el 30% dels residus del municipi, la qual 
cosa representa 4.449 kg/diari. Si fem el filtratge de les fraccions que es troben allà la més 
elevada és el rebuig, que hauria de ser la més baixa si féssim una bona separació, amb 1.584 
kg/diari.

El tema de les papereres ens ha sobrevingut de cop, hem vist l’increment i hem anat actuant 
tapant focs, vam començar amb els cartells, inspeccionem bosses i obrim expedients 
sancionadors. Les properes accions de més gran envergadura per a controlar el tema de la 
correcta separació de residus per fracció seria supressió de l’àrea d’emergència d’aquí a 
l’octubre.

Sra. Assumpta Boba  Celebro aquesta iniciativa de suprimir l’àrea d’emergència, perquè és 
l’única solució que tenim, i en el seu lloc la deixalleria potser, és la millor opció, és la que 
nosaltres creiem que ha de ser, ja ho pensàvem en el 2011, llàstima que han passat uns 
quants anys que haurien haver anat treballant en aquesta línia.

Volia comentar, en relació al tema de les bosses d’escombraries en les papereres, que vigileu 
perquè em consta, avisada per veïns, que un veí del carrer Barcelona guarda totes les 
bosses al balcó i al vespre surt i les va repartint, vigilin si troben bosses idèntiques perquè 
tenen una sola font. 

També m’han preguntat els veïns que han de fer amb aquesta informació,  que si estiguéssim 
a Alemanya sabríem que la gent no té cap mania en ajudar, denunciant les coses irregulars, 
perquè les coses es facin bé; aquí és més difícil, però si es facilita la via perquè tot això 
col·lectivament es pugui solucionar, és la manera de fer-ho. Val la pena comptar amb la gent 
que vol col·laborar perquè, quan t’has familiaritzat i les coses les vas fent bé, et sap molt de 
greu que altres malmetin l’esforç de molts. 

S’ha de estar més a sobre amb el tema de les papereres, perquè aquesta relaxació que ha 
hagut en els últims anys ara afecta.

7.1.2) Aclariment de Comptes
 
El Sr. Eusebi Traby dóna compte de la següent interpel·lació:

“Per tal d’obtenir una major informació i transparència dels recursos econòmics, ja no només 
per al nostre grup, sinó especialment per a tots els ciutadans, 

DEMANEM

El detall de la partida orgànica 313/22609, que per al pressupost 2016 té un import de 46.000 
euros.

Suposem que aquesta partida inclou les despeses destinades a Campanya de Nadal, 
Cavalcada de Reis, Patge Reial, Carnestoltes....

Agrairem informació sobre el que pensa destinar la Regidoria a cadascuna de les activitats 
previstes i que la mateixa se’ns doni per escrit en el proper Ple.”

Sr. Eusebi Traby  La partida de pressupostos, la orgànica 313, que és Activitats Culturals i 
Festes, que suma un total de 91.350, veiem que la meitat va destinat a activitats culturals i 
esportives, la resta estan perfectament delimitades i explicades  però aquesta no. Nosaltres 
intuïm que aquests diners van destinats a la campanya de Nadal, Cavalcada de Reis, dia del 
Patge Reial, Carnestoltes, etc. Però això és una intuïció, per això hem demanat, per a millorar 
la transparència i la informació, i per un millor control, que ens ho donéssiu per escrit. 
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Sr. Arnau Aymerich  Segurament aquesta partida no té la millor forma possible, a efectes de 
transparències és evident que no, era un problema que ja s’havia repetit amb altres partides, 
al pressupost de 2016.

El que hi ha aquí, fonamentalment és una acumulació  d’activitats culturals, que sí tenen un 
ordre intern però que a nivell pressupostari aquesta sola partida el que fa és facilitar la 
mobilitat dels desajustaments que hi hagi entre les diferents partides. Tot i així, insisteixo que 
sí que hi ha un equilibri intern i és el que els hi exposem.

Això són un total de 46.000€, per una banda hi ha 5.500€ pressupostats per a cavalcades 
que depèn d’Actes Culturals, 9.100€ de Carnestoltes també depenent d’Actes Culturals, 
2.000€ per a Sant Jordi depenent de Cultura, 1.500€ per a la Feria d’Abril depenent de 
Festes, 3.000€ per al Dia Internacional del Teatre que depèn de Cultura, 2.500€ per a les 
Jornades de Dansa que també depèn de Cultura, 3.000€ per a la Revetlla de Sant Joan que 
depèn d’Actes Culturals,  11.000€ per a la Diada de la Flor que també depèn d’Actes 
Culturals, 4.000€ per al Dia Internacional de la Música que depèn de Cultura, 1.000€ per a la 
Mostra d’Entitats que també depèn de Cultura, 3.400€ per a la Celebració de la Diada del 11 
de Setembre que depèn de Festes i tot això és un total de 46.000€. I com que van demanar-
ho per escrit tinc aquest paper que és per a vostès.

Sr. alcalde  Si em permet afegir, com a regidor d’Hisenda que si tenen qualsevol dubte els 
podem extreure en qualsevol moment un major de l’aplicació Pressupostària que vostès 
comentaven o de qualsevol altre.

7.1.3.) Respecte el funcionament de la Ràdio Municipal 

La Sra. Montserrat Capdevila dóna lectura de la següent interpel·lació:

“Després de la darrera decisió presa pel Consell de Mitjans de Comunicació, per la qual es 
suprimia la tertúlia política dels dijous a la tarda; de que hem observat que alguns informatius 
del migdia ni s’han cobert deixant sense informació local als argentonins; que una tertúlia del 
dimarts a la tarda es converteix molt sovint en una crítica fora de to a alguns membres de 
l’oposició, en especial de TxA,....

Demanem al Govern ens expliqui si hi ha un projecte municipal de Comunicació. Si és així 
preguntem quin és: quin són els seus objectius , què pretén ser aquesta Ràdio Municipal i 
amb quina programació es concreta la seva política de comunicació.

Quin seguiment es fa per part del Govern de les decisions preses pel Consell de Mitjans de 
Comunicació i per la Direcció de la Ràdio?”

Sr. Arnau Aymerich  Entenc que és una interpel·lació una mica complexa que parla de 
moltes coses, per tant si no els fa res, els contestaré des d’un punt de vista global.

Hi ha alguns moments en que em costa una mica discernir el que és la Ràdio i que és el 
projecte comunicatiu global d’Argentona Comunicació, no s’ha de confondre el que és la 
Ràdio i el que és un dels mitjans d’informació que té l’Ajuntament. 

És molt important també contextualitzar, ja que aquí es parla d’alguns episodis que hi ha 
hagut, i és que l’equip de la Ràdio no està en les condicions que hauria de estar. És un equip 
que abans estava format per sis persones, quan només hi havia els mitjans del Butlletí i de la 
Ràdio, i a més hi havia alguns serveis externalitzats, actualment d’aquests sis treballadors 
tenim quatre treballadors que s’encarreguen també de fer tot el treball de les xarxes, el canal 
audiovisual, malgrat aquesta reducció de personal. Això és només gràcies a l’actitud  que ha 
tingut aquest personal, una actitud proactiva que ha fet possible que s’incrementin els canals i 
que per tant ens trobem davant d’una feinada que no està ajustada a la dimensió de l’equip.
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Com que es parla de la tertúlia política, és de justícia explicar de que va aquesta tertúlia 
política que s’ha suspès provisionalment durant aproximadament dos mesos, és un espai que 
va ser proposta de l’equip de la Ràdio, és una tertúlia informal no és una tertúlia de cap 
representació política, és un espai que vol tenir una objectius clars de debat informal, i va ser 
el mateix equip que la va proposar el que va proposar la seva retirada al Consell de Mitjans. 
Aquesta petició, fonamentalment, ve motivada perquè es va detectar la devaluació d’aquests 
objectius amb unes dinàmiques que els treballadors de la Ràdio van manifestar que creien 
que estaven perjudicant l’esperit i els objectius del propi espai i això es va portar al Consell de 
Mitjans i així va ser. Cal dir que aquest espai informal havia patit alguns moments de 
desautorització de la moderació i això feia que tot plegat al ser un espai no formal de 
representativitat i un espai no formal d’opinió política dels grups municipals, provoques que 
l’equip fes aquesta proposta. 

Això es va acordar al Consell de Mitjans, és una proposta fruit del debat que es va tenir al 
Consell de Mitjans del passat febrer, la proposta va ser molt clarament provisional i 
s’emplaçava a que al cap de dos mesos s’aportessin propostes perquè es reprengués 
automàticament, amb una fórmula renovada i que solucionin els problemes que s’havien 
detectat a aquest espai; la solució provisional recollia dos objectius que havien sorgit en el 
debat, el primer era no perdre l’espai de tertúlia informal, en el que hi hagués la possibilitat 
d’opinió diversa dels diferents temes de la política local i també supramunicipal, i també havia 
la necessitat, que havia manifestat l’equip de la Ràdio, que s’aturés aquesta dinàmica que 
anava contra els objectius d’aquest espai.

Evidentment fem l’autocrítica, la solució possiblement no va procedir en la millor forma 
possible, perquè no es va incloure en l’ordre del dia en primera instància i això segurament 
pot crear alguna confusió, però és veritat que el Consell de Mitjans és l’espai on s’ha de 
parlar d’això i allà es va portar. El motiu perquè es va portar amb aquesta urgència és perquè 
la dinàmica anava a pitjor i es volia aturar el més aviat possible.

A partir d’ara el que esperem és, i s’ha emplaçat en aquest sentit tant als portaveus dels 
grups municipals, als representants del Consell de Mitjans i als propis tertulians, que s’ 
aportin solucions a aquest problema. El Consell de Mitjans el dia 7 d’abril és l’espai  on s’ha 
de solucionar, i esperem que tota la gent que assisteixi aporti solucions.

Aquesta proposta no va ser una proposta d’alarma dient que s’eliminava aquesta tertúlia i 
prou, sinó que es va proposar redreçar, redirigir els recursos humans que es dedicaven a 
aquesta tertúlia  a altres feines de la Ràdio, com és un treball conjunt que s’està preparant a 
l’àrea de Joventut. 

Sobre l’informatiu del que també parla la interpel·lació, és important tenir em compte que 
tenim un equip incomplet  i a més el fet de que hi hagi una programació d’horari rígid a la 
Ràdio fa molt més vulnerable que totes les necessitat de personal siguin molt més visibles. És 
evident que una absència per formació, que és imprescindible en els mitjans de comunicació, 
per qualsevol baixa, o qualsevol hora lliure que tenen dret a gaudir els treballadors, amb una 
programació rígida és més fàcil que això es vegi afectat, és més fàcil que tots ens 
assabentem i no com quan en un altre espai falta algú i fa les hores en un altre moment.

D’altra banda, dir que a la web d’Argentona Comunicació no es veu afectat per aquest horari 
rígid i, fins i tot quan els treballadors estan de vacances, es poden mantenir l’actualitat i la 
renovació dels continguts. Amb això m’agradaria dir que no és cert que s’hagi deixat sense 
informació local als argentonins sinó que, en un format concret i en un moment concret, no 
s’ha complert aquesta programació per unes qüestions de personal.

Sobre el tema de la tertúlia dels dimarts a la tarda, ja es va tractar al Consell de Mitjans el 
passat juliol, no es va aportar cap solució concreta, és un tema que va quedar a l’aire i 
reiterem que el Consell de Mitjans és l’espai on s’ha de parlar, no s’ha de confondre una 
tertúlia de col·laboradors amb una tertúlia de professionals de la Ràdio; és important mantenir 
aquesta condició que més endavant ja explicaré, és importantíssim mantenir l’equip de 
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col·laboradors locals i mentre no s’incompleixin aquestes condicions, que bàsicament es 
basen en uns límits lògics i compartits, que és que ha de haver unes normes mínimes de 
respecte, que no s’inciti a l’odi i la violència, que no hi hagi manifestació de sexisme, de 
discriminació, etc., no es qüestiona l’opinió dels col·laboradors, com en altres mitjans locals, 
nacionals, etc.,les seccions d’opinió no és responsabilitat de la radio. 

M’agradaria posar un exemple i és que hi ha un programa que es diu “Amanecer Cristiano” 
que segurament pel que es va aprovar en aquest Ple, per principis de laïcitat, no podríem 
estar d’acord amb les opinions d’aquest programa, però com que es compleixen les 
condicions mínimes es manté aquesta col·laboració.  

Sobre el tema del projecte de Comunicació Municipal, hi ha unes bases sobre el projecte, és 
evident que hi ha un projecte sinó no haguéssim arribat fins al moment en que els projectes 
de Comunicació Local estan molt millor que en poblacions més grans i amb més recursos que 
Argentona; és un projecte de comunicació integral, és multiformat, que intenta mantenir els 
principis dels mitjans locals, és un projecte dinàmic on l’equip ha fet propostes constants 
d’innovació i malgrat que no s’han incrementat els recursos humans als últims anys.

Els tres objectius fonamentals del projecte com a mitjà local, són formar, informar i 
cohesionar.

L’objectiu d’ informar es fa amb el butlletí, amb la pàgina web i amb l’informatiu de ràdio diari. 
Hi ha un conveni amb “Tot Mataró” de manera que a tota la comarca li arriben algunes de les 
noticies que produeixen els mitjans de comunicació locals.

Pel que fa a la formació, la Ràdio està implicada amb diferents projectes del Sempre, una 
prova d’això és un programa d’aquesta temporada que està agafant una dinàmica molt bona i 
és l’”Anem per Feina” que es centra en el  tema de l’ocupació. L’equip també té presencia a 
les escoles, a l’Institut i com deia abans està treballant de manera creixent amb l’àrea de 
Joventut.

Pel que fa al tema de la cohesió, el tema multi-format està creant una xarxa d’usuaris i una 
audiència intergeneracional, s’intenta donar més presencia a les entitats, prova d’això són les 
propostes que hi ha hagut per a la renovació del “Cap de Creus”. 

Sortim al carrer sempre que es pot, com serà el proper 14 de març amb la tertúlia al voltant 
dels actes del “Dia de la  Dona” o el proper “Sant Jordi” que s’anirà a la “Llar Santa Anna”, 
amb la xarxa de col·laboradors que ja he explicat abans.

La programació de la Ràdio ve validada pel Consell de Mitjans, on està la representació de 
tots els grups municipals. Aquesta programació està exposada a la revisió i a l’anàlisi 
constant, cada dos mesos, quan es fa aquest Consell de Mitjans.

La pregunta concreta del seguiment que es fa, cal dir que el fet que derivéssim l’Àrea de 
Comunicació fora d’Alcaldia era precisament amb l’objectiu d’exercir un major control i donar 
un suport més gran del que s’exercia abans als mitjans de comunicació i a l’Àrea de 
Comunicació Institucional. 

Això es concreta en què cada setmana mantenim una reunió la directora de la Ràdio i jo 
mateix, i les decisions del Consell de Mitjans que són transcendentals es traslladen a les 
reunions de govern setmanals.

Per altra banda cal dir que el Consell és sobirà i que la pluralitat està garantida; precisament 
els tres nous membres que hem afegit estan validats per unanimitat pel Consell; aquests 
aporten aquest arrelament al municipi i a les diferents àrees de professionals que entenem 
que han d’estar representats al Consell.
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He explicat l’essència de tot plegat, ja he dit que era una interpel·lació que jo entenia global 
de tot el tema de mitjans de comunicació.

Agrair la feina que estan fent l’equip de la Ràdio.

Sra. Montserrat Capdevila  Agrair l’explicació perquè hi havia dubtes sobre algunes coses, 
d’aquí la interpel·lació.

Que l’equip de Ràdio està en minoritari es veu reflectit en què la programació de la pàgina 
web és la de l’hivern de 2014, no està actualitzada la xarxa, cosa que també agrairíem que es 
fes aquesta actualització per tal de veure la realitat.

La problemàtica detectada arrel de la tertúlia política dels dijous és el que ha fet que els 
polítics proposin treure-la. 

A l’hora de fer un canvi els dijous a la tarda, si s’ha de mantenir o no aquesta tertúlia política i 
en quin format, ho proposa també direcció o el Consell de Mitjans serà qui proposarà nova 
ubicació d’aquest espai?

Sr. Arnau Aymerich  Nosaltres hem enviat, de forma excepcional, una demanda als 
portaveus municipals i als tertulians perquè aportin propostes per solucionar el problema 
detectat en el proper Consell del 7 d’abril; és allà on s’ha de resoldre m’agradaria pensar que 
no es demorarà més.

Sra. Montserrat Capdevila  Agrair la informació que estan donant, tot i que hi ha coses que 
s’han de canviar. En cap moment volem dir que la feina que estan fent no és bona, al contrari.

Sr. Eusebi Traby  En relació a la tertúlia dels dijous a la tarda, has dit que s’haurien de 
mantenir unes normes mínimes de respecte, això és el que demanem nosaltres.

Sr. Arnau Aymerich  Em sembla compartidíssima la lectura i li agrairia que si en algun 
moment això es vulnera ho posem a sobre la taula i ho parlem.

Sr. Pep Masó  Agraeixo aquesta explicació, està treballada.

Penso que aquest tema de la tertúlia és el que ha servit per a poder treure el tema dels 
mitjans de comunicació i poder parlar. El que està clar és que el que  ha de preocupar és el 
tema de l’escassetat del personal, dels recursos humans.Conec al personal i són grans 
professionals però, com tu has posat a sobre la taula, no són prous i no poden fer més.

S’ha posat a sobre la taula un problema real que és que falten recursos humans a la Ràdio, 
heu pensat fer alguna cosa per solucionar-ho?

Sr. Arnau Aymerich  Volia dir que els continguts de la pàgina web es renoven de manera 
que es poden programar, però l’informatiu si no es fa in situ no té gaire sentit perquè es diari, 
hi ha altres continguts que es poden renovar de manera programada.

Respecte al tema del personal, és un tema que l’equip de govern va posar a sobre la taula al 
parlar del pressupost, però cal prioritzar altres coses, nosaltres vam buscar fórmules.

El que cal prioritzar en el Consell de Comunicació és que intentarem que els projectes, la 
programació i tota la feina que es carregui a sobre l’equip de la Ràdio i Argentona 
Comunicació, mai transcendeixi el potencial dels recursos humans, malgrat aquesta 
insistència d’anar més enllà i sempre innovar en els formats i en els continguts, és aquesta 
tendència d’enganxar-nos els dits que és molt positiva per una banda perquè la cosa tiri 
endavant, però per altra banda ens porta aquesta problemàtica. Mentre no hi hagi un canvi de 
l’equip, de la magnitud i dels recursos humans, intentarem no enganxar-nos més els dits.
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8. PROPOSTES URGENTS 8.1) Aprovació inicial dels Plecs de Clàusules 
administratives i de condicions tècniques que han de regir l’adjudicació de la 
concessió demanial de l’adequació i explotació del bar de les piscines municipals

Sr. Pep Masó  Primer s’ha de justificar la urgència i nosaltres li demanaríem que ens 
deixéssim dos o tres dies per a poder mirar-ho, saben perfectament que ens ho han enviat 
avui al migdia, si no ens obligaran a abstenir-nos o votar-ho en contra.

Convoquin un Ple extraordinari per a d’aquí a tres o quatre dies, recordin que nosaltres des 
de l’estiu passat els estem dient: “facin el plec de clàusules que l’estiu que ve és d’aquí un 
any”, doncs ara l’estiu és d’aquí a tres mesos.

Sr. alcalde  Els plecs han anat patint modificacions permanents, la més important és que 
hem tret les obres i les realitzarà l’Ajuntament directament perquè pels tempos que operem 
no hi ha temps material.

Respecte a l’altra qüestió a la que vostè feia referència, fa un any que els plecs es van treure 
i al final el concurs va quedar desert, l’única empresa que es va presentar va fallar en un dels 
documents que se li requeria. Vam haver de tornar a treure els plecs i això ens ha suposat 
molts problemes en el sentit que hem estat canviant els plecs de clàusules administratives i 
tècniques en multitud de vegades. La última versió que ha motivat que s’enviés avui mateix, 
és la retirada de les obres del plec de clàusules.

Sra. Montserrat Cervantes  Entenc la queixa, s’havia d’haver començat abans, però s’ha 
començat quan s’ha començat. Els demano que ens escoltin.

La modificació ha estat tenint en compte les aportacions que ens han fet perquè no els 
semblava que estaven bé els anteriors; l’actual redactat és beneficiós per a les persones que 
ho puguin agafar. Com ha dit l’alcalde acabarem les obres, per tant l’adjudicatari només 
haurà d’arribar, muntar i vendre. 

S’han fet unes petits retocs a última hora, per exemple al plec que us ha arribat, la concessió 
posa que són 10 anys i són de 5 petits retocs, més aviat per corregir un parrell d’errades, i 
canviar a la clàusula 9 un d’ells criteris d’acreditació.

Sr. Pep Masó  Vull reconduir, no vull que això ens porti problemes a nivell de “Tots per 
Argentona”, abans havia dit que votaríem la urgència, no ho farem. La raó és la que ho 
havien d’haver portat abans i sinó ho ajornen, no posarem cap pal a la roda dient que no, 
perquè com que ho aprovaran podran continuar endavant i mentrestant, si creiem que s’ha de 
modificar alguna cosa d’aquests plecs, els hi farem saber.

Sr. alcalde  De fet som autocrítics amb els terminis en que s’ha enviat, perquè entenem 
també que la feina de l’oposició és de fiscalització de la feina del govern, entre altres. Per tant 
entenem el seu vot contrari.

Sr. Xavier Collet  Només per recordar-los que ens podrien haver passat una versió, encara 
que no fos la definitiva, fa una setmana, fa dues setmanes o fa quatre setmanes i 
evidentment no hauríem mostrat aquest desacord amb la proposta. Presentar-la per primera 
vegada el dia del Ple, sense abans haver tingut coneixement  de cap de les múltiples versions 
que hi ha hagut, ens sembla una mala gestió.

Sr. alcalde  Es poden imaginar, com que van anar sortint qüestions, vam dir enviem-los la 
versió definitiva. Del tema de les obres, les havien d’executar els concessionaris i vam veure 
que no havia els tempos necessaris, imaginin-se estem parlant a 7 de març i no hi ha temps 
material per publicitar els plecs, agafar un adjudicatari i que faci les obres. Amb això som molt 
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autocrítics i crec que el que vostè comentava és pertinent, per tant entenem el seu vot 
contrari.

Sr. Pep Masó  Ja només a la primera pàgina, veiem l’horari d’apertura del bar serà el 
següent: del 30 de juny a l’octubre, de 08:00 a 24:30 els dies feiners i els dies festius a 01:30 i 
a l’estiu de 08:00 a 01:30 els dies festius i de 08:00 a 02:30 els no festius. Vostè sap que hi 
ha una ordenança a Argentona que diu que els bars han de tancar a les 24:00 o a la 01:00. 
Llavors ja a la primera pàgina veiem que entrem a una dinàmica discriminatòria. 

La Sra. secretària  És el mateix horari.

Sr. Pep Masó  És el mateix horari? Si no ens donen temps de mirar-ho i comprovar-ho fa que 
diguem això aquí. Per això no podem votar ni la urgència ni l’ordenança.   

Sr. alcalde  Entenem la seva queixa, els demanem que ens facin la confiança i evidentment 
es poden fer al·legacions als plecs i seran escoltats i posats en consideració.
 
Sotmesa a votació la urgència de la següent moció s’aprova per 11 vots a favor (Eudald 
Calvo i Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Pere 
Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, Salvador Casa 
Burgués, Susana A. López Rico, Àngel Puig Boltà i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 6 vot en 
contra (Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat 
Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé i Eusebi Traby Ysalgue)

La Sra. Montserrat Cervantes dóna compte de la següent moció:

“Per tal de procedir a la concessió demanial de l’adequació i explotació del bar de les piscines 
municipals, s’han confeccionat, els plecs de clàusules Administratives i de condicions 
tècniques.

Vist l’informe justificatiu i l’informe tècnic emès  per l’Arquitecte Tècnic Municipal.

Vistos els informes de la interventora i de la secretària de la Corporació, al Ple Corporatiu 
proposo l’adopció dels següents acords

Primer - Aprovar l’expedient, iniciant el tràmit per a la concessió demanial de l’adequació i 
explotació del bar de les piscines municipals, mitjançant procediment obert en règim de 
concurrència.

Segon – Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
condicions tècniques que hauran de regir la concessió demanial de l’adequació i explotació 
del servei de bar de les piscines municipals, mitjançant procediment obert.

Tercer – Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat al 
BOP, al DOGC, i al tauler d'anuncis de la Corporació, els esmentats  Plecs i condicions.

Si en l'esmentat termini no es presentessin reclamacions els Plecs i condicions s’entendran 
definitivament aprovats.

Transcorregut el termini d'informació pública dels Plecs i condicions sense  que s’hagin 
presentat reclamacions o al·legacions, es procedirà a l'anunci de la convocatòria del 
procediment obert.

Quart.- Delegar amb el Sr. Alcalde l’adjudicació del contracte de concessió demanial de 
l’adequació i explotació del bar de les piscines municipals.”

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

Sr.  Pep Masó  La Sra. secretària deia que els bars tanquen a dos quarts de tres de la 
matinada els dies festius, jo ho dubto  molt. Sr. Mora vostè recorda que els bars tanquin a 
aquesta hora de la matinada? Com que era un tema de la legislatura anterior...

La Sra. secretària  No hem de confondre l’horari dels bars amb el de les terrasses. En les 
terrasses és diferent.

Sr. alcalde  És un dubte que resoldrem. 

9. PRECS I PREGUNTES

1) Sra. Assumpta Boba  Abans quan parlàvem de donar més vida al cementiri, hi ha una 
cosa que està pendent d’aquest cementiri des de fa molt de temps, que és que vam canviar-li 
el nom per posar-li Cementiri de Vall Clarà i han anat passant els anys i aquest nom no li hem 
posat mai a la façana; penso que estaria bé tenir-ho present perquè sinó serà sempre el 
Cementiri Nou. Ja que té aquest nom val la pena de que es doni a conèixer.

2) Sr. Eusebi Traby  Jo tinc diverses preguntes.

Per al Sr. Guillem Saleta, els pressupostos del 2016 es van aprovar al 2015, fa quatre mesos, 
encara no estan penjats ni publicats a la web de l’Ajuntament, ni a la pàgina de transparència, 
ni enlloc.

Revisin els noms dels components de la Comissió Especial de Comptes, que no estan bé.

La foto del Ple és de la legislatura passada.

Revisi els càrrecs del “Cap de Creus”, n’hi ha un que està malament.

El tema de Aubagne, la Comissió de Treball no sabem si s’ha fet o no i el conveni tampoc 
està publicat.
  
3) Sr. Eusebi Traby  Per al Sr. Eudald Calvo, hi ha un tema que ja el vam parlar a la Junta 
de Govern i és que per a la “Cavalcada de Reis” i el “Patge Reial” es va donar a un bar el 
tema dels entrepans, les begudes, etc.; nosaltres no entrarem a discutir si 200 són molts o 
pocs o si una beguda ha de valer 1,50 o 1,60, el que li demano és que tots els bars del poble 
tinguin la mateixa oportunitat.   

4) Sr. Eusebi Traby  Per al Sr. Salvador Casas, el 21 de gener es donava sortida, del 
registre de l’Ajuntament, a una carta dirigida a tots els establiments d’hostaleria i se’ls 
recordava les seves obligacions de mantenir l’espai públic de qualitat, també deia que en 
breu s’iniciaria una campanya d’inspeccions; d’això han passat 46 dies, com estem ara? 

Només li posaré un exemple, hi ha un bar que ha tancat i continua tenint les taules a fora. Jo 
crec que és una falta de respecte per a l’Ajuntament o per al poble que encara és pitjor.

5) Sr. Eusebi Traby   Haig de felicitar al Sr. Arnau Aymerich pel treball que ha fet en el detall 
de la Festa Major d’Hivern. 

Ens ha passat tot el detall del que ha costat la Festa Major d’Hivern i penso que és un 
document important, que ens pot ajudar molt de cara a l’any que ve, i l’ideal seria que això es 
fes amb totes les despeses que es van fent, com el que abans parlàvem de la “Cavalcada de 
Reis”, etc.. Tot això ens ajudaria molt a reballar els pressupostos del 2017. 
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Jo crec que això serviria per partir d’un pressupost en “base 0”, no del que hem fet ara que 
s’ha dit que era un pressupost “base 0”, jo discrepo totalment. Un pressupost “base 0” és això 
que vostè ha fet, perquè l’any que ve tindrem tota la informació i podrem veure si 
s’incrementa, si disminueix, si es manté, però podrem treballar sobre això. 

Més endavant els hi anirem demanant un detall de tots els actes que es vagin fent per tenir-
ho tot.

Sr. Guillem Saleta  El resum de pressupostos detallat està al portal de transparència.

Sr. Eusebi Traby  Estic parlant del 2016,  míra-ho bé

Sr. Guillem Saleta  Sí, del 2016, segur que està penjat. El portal de Transparència 
s’actualitza i el tècnics el tenen controlat.

En relació a la Comissió de Comptes i les fotos del Ple ho actualitzarem. 

Sobre el tema d’Aubagne hem començat a treballar en el tema més cultural, tenim previst 
aquest any fer un intercanvi d’alumnes de l’institut d’Argentona. De cara al 2017 estem 
treballant en un espectacle que pugui anar a Aubagne, que serà segurament de dansa,  
aprofitant que aquest any hi haurà la fira de ceràmica a Aubagne i que serem el país 
convidat.

En el tema de les comissions no hem pogut començar perquè anem una mica saturats en la 
regidoria de Participació, hem de demanar disculpes, però tenim previst començar el més 
aviat possible, sobretot en el Consell de la Vila.

Sr. alcalde  En relació a l’observació que feia de quan s’encarreguen àpats o entrepans, etc., 
al igual que amb qualsevol contractació menor, sempre s’intenta que siguin establiments 
d’Argentona, per comoditat; a on es va és més complicat perquè cada regidoria té els seus 
tècnics. A vegades és complicat ja que molts establiments et diuen que no i fa més difícil 
aquestes qüestions.

Recollim el seu suggeriment perquè és interessant atendre aquestes qüestions.

Sr. Salvador Casas  A finals de gener es va enviar una primera carta als establiments. S’ha 
enviat una segona carta a finals de febrer, més o menys als 30 dies d’haver enviat la primera, 
en la què donàvem 15 dies perquè qui té terrasses es possés al dia en normativa, llicències, 
etc.

En la primera carta parlàvem de drets i deures i en la segona carta parlàvem de sancions 
directament. No sé si han estat totes notificades, però d’aquí 15 dies podrem començar a 
imposar sancions que és el que vostè demana.

En el cas del bar que vostè comentava ha sortit un requeriment, si no està a punt de fer-ho, 
perquè endreci el lloc on ha deixat tots els trastos.

Sr. Arnau Aymerich  No m’ha fet cap preguntar, veritat?

6) Sr. Eusebi Traby  La pregunta era una altre i no la he fet.

Hi ha un dèficit negatiu de 1.200 euros, això on ho posareu?

Sr. Arnau Aymerich  Sr. Traby, crec que no li he passat mai el pressupost de Festa Major 
d’Hivern a vostè.

Sr. Eusebi Traby  Ja, però jo el tinc aquí. 
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Aquest no l’has fet tu, i jo que t’estava felicitant.

Sr. Arnau Aymerich  Jo el pressupost intern de les festes majors no el faig, el fan els tècnics 
de Festes.

Sr. Eusebi Traby  Llavors no sé qui ha fet aquest treball, pressupostat 25.255,00 euros i 
gastat 26.787,00, hi ha un negatiu e 1.532,00 euros.

Sr. Arnau Aymerich  Sí, però diria que mai li he passat aquest pressupost.

Sr. Eusebi Traby  D’on l’he tret jo?

Sr. alcalde  Probablement això és l’estat d’execució.

Sr. Arnau Aymerich  Igualment li respon a la pregunta ràpidament.

Aquest increment és pel canvi de la carpa, aquest any s’ha fet una més grossa i com el 
pressupost estava fet del mes de novembre, i aquesta decisió es va prendre més endavant, el 
que farem serà equilibrar el pressupost amb partides vinculades.

Sr. Eusebi Traby  Estem mirant els pressupostos a la pàgina web i posa 2015.

Sr. Guillem Saleta  Hi ha un enllaç.

Sr. Eusebi Traby  Aquí hi ha dos apartats, un que posa pressupostos, allà no hi és, i en el 
portal de transparència tampoc.

7) Sra. Montserrat Capdevila  L’apartat de Sanitat, quan entres en la web, no hi ha res, posa 
pàgina no vigent; no sé si s’hauria d’actualitzar amb alguna cosa perquè informació sí que hi 
ha.

8) Sra. Montserrat Capdevila  Podríem dir-me quin temps de resolució hi ha en 
arranjaments a la via pública un cop es comunica? Hi ha desperfectes i coses que no s’estan 
arreglant.

Si no recordo malament us vaig dir al mes de desembre que hi ha una pedra que ha caigut a 
la ronda de Llevant perquè les pedres del carrer Mataró estan en mal estat; hi ha una vorera 
trencada per un camió que va passar i un mirall trencat que és important en un carrer de 
doble sentit, també fa dos o tres mesos que ho vaig comunicar.

Sr. Salvador Casas  Pel que fa al temps de reparació depèn de la complexitat del tema a 
resoldre i del pressupost.

De les tres coses que em va dir, la setmana passada em van comentar que el mirall està 
canviat o estan a punt de canviar-lo.

Sr. alcalde  Jo tinc la resposta perquè ho vaig preguntar l’altre dia.

Es fa una comanda conjunta de miralls perquè ho fa una empresa de Lleida, sembla ser que 
és l’única que ho fa, i ve un cop cada tres o quatre mesos.

Sra. Montserrat Capdevila  Potser estaria bé tenir-ne un inventari amb dos o tres.

Sr. Salvador Casas  En relació a l’altre tema que comentava, la pedra que s’ha de treure, 
això és veritat. I de la vorera del carrer del Puig estem intentant requerir al propietari del 
camió perquè faci l’arranjament, encara que ho acabarem arreglant-ho nosaltres un dia 
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d’aquests. Tenim a gent de Vialser arreglant voreres i els enviarem cap allà perquè ho 
arreglin.

Sra. Montserrat Capdevila  Crec que estaria bé que el temps d’arranjament fos una mica 
més ràpid; els objectius s’han de complir.

9) Sr. Pep Masó  Abans quan el regidor deia allò de donar vida al cementiri, li puc assegurar 
que el cementiri, malgrat tot, té molta vida; hi ha molta gent que cada setmana va, dissabtes, 
diumenges, i cada dia té costum d’anar-hi, i ens han traslladat que la capella està en molt mal 
estat, fa pena. La pregunta és, això de qui és competència? Municipal, de l’església, o de 
qui?

Sigui competència de qui sigui, estaria bé que des de l’Ajuntament es donés una ràpida 
resposta i s’endrecés.

Sr. alcalde  Els cementiris són municipals.

Mirarem que estigui a punt perquè també ara s’acosta Setmana Santa i està bé que estigui 
ben arreglat.

10) Sr. Pep Masó  El mes de desembre, en una reunió que vam tenir vostè, els Sr. Traby i jo, 
li vàrem dir que ja que s’estava arreglant la plaça del Sauló, estaria bé posar un fanal i vostè 
va respondre que era una bona idea, que s’ho apuntava, encara estaven en obres. 

Va passar el desembre, el mes de gener li vam fer una entrada per escrit dient-li que se’n 
recordés del fanal de la plaça del Sauló, estem a 7 de març i no hem rebut cap resposta. 
Pensen fer-hi alguna cosa?

Sr. Salvador Casas  Estem treballant en el projecte de millora del carrer Rocar d’en Serra 
des de la plaça del Sauló, posar un fanal allà quan tens connexions deficitàries, com és en 
aquest sector, és un problema.

És veritat que no li hem contestat i això és exclusivament culpa meva. 

El que estem fent és treballar en el projecte d’arranjament de tot el carrer fins la plaça del 
Sauló, canviant l’enllumenat públic i posant el quadre que li toca.

Sr. Pep Masó  Està bé que vulguin fer una gran obra i una gran inversió, però li vull recordar 
que hi ha dos fanals que estan un al costat de l'altre, a dos metres, i que en aquell moment no 
hagués costat res traslladar un i haguéssiu fet feliços al veïns.

11) Pep Masó  Un altre tema és que fa poc, en un Ple, li van preguntar què pensaven fer amb 
el tema de l’aigua de la Font de Sant Domingo, va dir que per a nosaltres era una prioritat i 
que per a vostè no ho era.

Per a nosaltres continua sent una prioritat, recordo que en la moció que vàrem presentar, el 
mes d’octubre o novembre, vam quedar que vostès avaluarien que no costés més el 
farciment que el gall, és a dir, que l’esforç que hem de fer resulta que no val la pena, a això 
és al que vostès es van comprometre. Han fet alguna cosa?

Sr. Salvador Casas  Hem fet exactament això. Hem vist que les propostes que van fer 
vostès eren més cares que el rendiment que trauríem.

En tot cas, aquest no és el problema, crec que tenim una nova perspectiva que sens pot obrir 
a partir de la possibilitat de la construcció de la biblioteca a Can Doro, haurem de fer una 
excavació profunda en la zona i això ens permetrà reconduir el tema de les conduccions que 
passen per l’entorn de la Font de Sant Domingo cap avall.
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El més ideal és poder portar la conducció de l’aigua que surt de la Font de Sant Domingo al 
canal que hi havia fins que es va obturar. El problema d’aquest tub és que hi ha trams que 
són de 90 i altres que són de 75, no es va aprofitar el moment de fer el carrer Gran per a fer 
una canalització de dalt a baix amb unes dimensions correctes.

Aquesta és la diagnosi, buscar alternatives costa més diners que no el rendiment 
d’aprofitament d’aquella aigua. Ara amb la perspectiva de les futures obres de la biblioteca i 
de Can Doro, segurament que s’obren noves vies per a endreçar això.

Sr. Xavier Collet  Només un comentari.

El que no pot dir és que la diagnosi sigui que no es va aprofitar el moment de fer les obres del 
carrer Gran per a arreglar-lo.

Vostè sap a quina profunditat passa aquesta canonada? Bastant baixa, em sembla que quan 
vam fer les obres del carrer Gran no vam arribar tant avall. 

No crec que això sigui cap excusa per a intentar resoldre el problema ara, perquè en aquell 
moment no vam aprofundir 7 m. quan es va fer l’obra.

Sr. Salvador Casas  Només per aclarir-li, la Font de Sant Domingo sí que està a un nivell 
molt baix, del carrer Gran em sembla que està a uns 3 m., s’arriba perfectament, i es van fer 
arranjaments en aquell tub, però no es va canviar la totalitat d’aquest.

Sr. Pep Masó  Amb això voldria acabar el tema de la Font.

Les obres del carrer Gran es van fer a l’any 2009 i ha funcionat perfectament tot fins al 2015, 
va ser entrar vostès al govern i espatllar-se.

És una broma, vostè sap que el problema era un altre, es va embussar perquè va haver un 
accident i quan es va voler desembussar va passar això.

Sr. Salvador Casas  Trobo que estem molt susceptibles aquesta nit, haurem d’acabar més 
aviat.

Sr. alcalde  Acabaríem aquest tema.

Ara faré una breu intervenció per una qüestió que ha estat rondant gairebé a tots els punts de 
l’ordre del dia, ho hem dit i no ho hem dit, que és el tema de la biblioteca. Encara que hem 
parlat de la futurible plaça de la biblioteca, en el Ple no ho hem dit la ubicació d’aquesta.

Volem que sàpiga tothom que la ubicació de la nova biblioteca  per la què opta el govern serà 
Can Doro-Can Guardià, aquesta complirà amb els estàndards marcats per la Diputació de 
Barcelona, el més important és el mínim de metres quadrats que són 1.650 m2. També que 
sàpiguen que el govern té la intenció d’ubicar també en aquest espai la Ràdio municipal i 
l’arxiu; també quedaria aquesta plaça que hem comentat abans i estem estudiant les 
possibilitats d’un aparcament. Tot això respectant la mina de la Font de Sant Domingo.

Tindrem uns equipaments molt cèntrics que compliran amb les demandes d’un espai que no 
té res a veure amb la biblioteca actual, som dels pocs municipis de la província de Barcelona 
que no té una biblioteca adequada als estàndards que marca la Diputació.

Com els grups municipals ja saben, hi ha un principi d’acord amb la Diputació de Barcelona 
perquè aquesta financi una part d’aquest nou equipament.

L’endemà del Ple d’abril haurà una nova reunió amb la Diputació de Barcelona per a 
començar a tancar acords en relació a aquest finançament.

Signants :AMPARO MARTIN MUYO(08/04/2016 11:21:52, Secretària), EUDALD CALVO I CATALA(11/04/2016 9:09:13,
Alcalde)

Classificador:Acta  -

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

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

c195421ce13d407788aebfeeb15ef757001



77

Dir també que els grups municipals, els que no estan al govern, també han participat d’aquest 
procés, de seguida ens vam posar d’acord i això servirà per a seguidament engegar la 
planificació i construcció d’aquesta, així tancar feliçment una carpeta important com ha estat 
Can Doro-Can Guardià. Ho considerem com a molt important i molt positiu.

A partir d’ara comptem amb la col·laboració de tots els grups municipals i de la ciutadania per 
a tirar endavant aquest projecte que esperem tancar quan més aviat millor per a poder 
gaudir-la.

Com a govern volíem avui exposar aquest tema perquè ha sortit als mitjans de comunicació i 
els grups municipals tenien coneixement, però no s’havia exposat en el Ple perquè no hi ha 
cap punt que es refereixi,  ja que no ha hagut cap aprovació com a tal. Creiem que era una 
decisió suficientment important per a ser duta al Ple i d’aquí l’explicació.

Sr. Pep Masó  Respecte a això, li agraeixo que ho hagi comentat, des de “Tots per 
Argentona” estem d’acord amb aquesta ubicació, celebrem que,  si al principi havia alguns 
dubtes al govern respecte a la ubicació,  hagin pres aquesta determinació perquè creiem que 
és molt millor aquesta que ubicació més cèntrica i accessible tant per gent gran com per 
joves, gent que va a comprar, etc.

Treballarem amb vostès perquè quan abans millor puguem tenir la biblioteca.

Sr. alcalde  Voldria agrair, tant a vostès com al “Partit Popular”, la seva participació en 
aquesta qüestió que ens ha sigut molt favorable, a l’hora de negociar amb la Diputació de 
Barcelona,  no és el mateix plantar-se amb un conflicte, que presentar-se amb un acord 
consensuat per totes les forces. 
Agrair a les regidories anteriors, la que vostè va presidir com la del Sr. Ferran Armengol, que 
han deixat una situació de Can Doro-Can Guardià sense cap problema, tot el terreny és de 
titularitat municipal, el que ens permet abordar millor la qüestió de la biblioteca.

Agrair la feina feta.       

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són 
22:55, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Argentona,
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