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PLE NÚM. 14

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 18 de desembre de 2017, 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 assistents.- Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich 
Casas, Pere Móra Juvinyà, Carles Martínez Quiroga (s’incorpora a la sessió en el punt 3.6 
de l’ordre del dia), 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 (s’incorpora a la sessió en el punt 3.6 de 
l’ordre del dia), Assumpta Boba Caballé, Eusebi Traby Ysalgue i Juan Francisco Fragoso 
Escribano

Secretària.- Míriam Tenas i Camps

Quan són les 18:00 hores i existint el quòrum de constitució que estableix l’article 90.1) 
del Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’ordre 
de la Presidència comença la sessió sota el següent ordre del dia:
 
1. Actes anteriors (núm. 12 de data 13 de novembre de 2017 i núm. 13 de data 24 
de novembre de 2017)

Les actes anteriors núm. 12 de data 13 de novembre de 2017 i núm. 13 de data 24 de 
novembre de 2017, s’aproven per unanimitat

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 2.1) Donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia signats del dia 30 d’octubre de 2017 al dia 1 de desembre de 2017

Van quedar-ne assabentats

2.2) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 39 de data 24 
d’octubre de 2017, núm. 40 de data 3 de novembre de 2017, núm. 41 de data 31 
d’octubre de 2017, núm. 42 de data 10 de novembre de 2017 i núm. 43 de 17 de 
novembre de 2017)

Van quedar-ne assabentats

2.3) Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

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

2.3.1) Decret núm. 1970/2017 de data 7 de novembre de 2017, relatiu a la revocació de la 
delegació efectuada al Sr. Salvador Casas i Burgués en data 22/06/2015, en relació a Aigües 
d’Argentona.”

Van quedar-ne assabentats

3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple:

ALCALDIA

3.1) Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen

Aquest punt ja s’ha tractat perquè és la repetició del punt 2.3 de l’ordre del dia

En aquest moment, per ordre de l’alcalde, s’altera l’ordre del dia de la sessió passant-se a 
tractar el punt 3.6)

3.6) Aprovació del Pressupost General del Municipi per a l’any 2018

En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Carles Martínez

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Vist l’expedient tramitat en relació a l’aprovació del Pressupost General del municipi per 
a l’any 2018, i de conformitat amb allò establert a la secció 1a. del capítol primer del títol VI 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març,  i a l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local,  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 el PRESSUPOST GENERAL 
MUNICIPAL PER A L’ANY 2018, el qual, de conformitat amb allò previst a l’article 164 del RDL 
2/2004, queda integrat per:

1. El pressupost de l'Ajuntament d'Argentona, amb les seves bases d'execució. 
2. El pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir, amb les seves bases 

d'execució.
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3. L’estat de previsió de despeses i d’ingressos de la societat municipal "Aigües 
d'Argentona, SA".

1. PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA per un import total de 15.146.806,72€, 
amb el següent desglossament:

Classificació per àrees:

PRESSUPOST DE DESPESES 
 2018

ÀREA Crèdits inicials
1 - ALCALDIA 3.170.388,98
2 - SERVEIS GENERALS 816.360,81
3 - SERVEIS PERSONALS 4.992.581,15
4 - SERVEIS TERRITORIALS 4.831.310,88

5 - SERVEIS ECONÒMICS 1.336.164,90

TOTAL 15.146.806,72

Classificació orgànica:

PRESSUPOST DE DESPESES 
 2018

ORGÀNICA Crèdits inicials
100 - UTG ALCALDIA 296.575,04
110 - UTG RECURSOS HUMANS 291.895,64
111 - ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL 126.433,91
112 - PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 45.470,00
120 - PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ CORPORATIVA 235.537,24
121 - COHESIÓ 68.852,68
130 - POLICIA 1.435.019,32
131 - MOBILITAT 487.981,09
132 - PROTECCIÓ CIVIL 8.074,00
150 - RÀDIO MUNICIPAL 149.550,06
151 - BUTLLETÍ MUNICIPAL 25.000,00
200 - UTG SERVEIS GENERALS 517.262,95
201 - AJUNTAMENT 37.880,00
202 - AJUNTAMENT ANTIC 34.342,86
220 - INFORMÀTICA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 226.875,00
300 - UTG SERVEIS PERSONALS 250.564,02
301 - PFI 122.943,00
304 - CENTRE OBERT EL CROS 24.106,00
305 - EDIFICI VELCRO 67.216,00
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306 - LA SALA 213.319,00
307 - CASA GÒTICA 17.216,00
308 - BIBLIOTECA MUNICIPAL 136.947,64
309 - LOCAL ENTITATS 10.334,00
310 - UTG CULTURA 469.398,38
311 - FESTA MAJOR D'ESTIU 103.512,00
312 - FESTA MAJOR D'HIVERN 36.320,00
313 - ACTES CULTURALS I FESTES 109.012,00
314 - PATRIMONI 36.220,00
315 - CASA PUIG I CADAFALCH 9.450,00
316 - MASIA CAN BARRAU 135.000,00
320 - UTG EDUCACIÓ 282.365,02
321 - ESCOLA BERNAT DE RIUDEMEIA 65.698,00
322 - ESCOLA D'ARGENTONA 142.398,00
323 - ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS 66.938,00
324 - ESCOLA LES FONTS 124.648,00
325 - ESCOLA BRESSOL CARGOL TREU BANYA 205.079,00
326 - INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI 5.570,00
327 - ESCOLA BRESSOL EL BOSQUET 499.435,45
330 - UTG ESPORTS 251.944,72
331 - ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE 11.600,00
332 - ESCOLA ESPORTIVA 42.950,00
333 - PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL 88.609,50
334 - CAMP ESPORTIU MUNICIPAL 38.272,42
340 - UTG SERVEIS SOCIALS 580.149,01
341 - SANITAT AMBIENTAL 15.851,00
342 - ESPAI JOVE 145.813,03
344 - IGUALTAT 34.550,00
345 - DISPENSARI CROS 12.336,00
346 - CASAL D'AVIS 62.061,00
347 - CASAL D'AVIS CROS 11.106,00
350 - UTG JOVENTUT 226.635,91
351 - CASAL DE JOVES 15.276,00
360 - UTG DESENVOLUPAMENT LOCAL 226.746,05
361 - TURISME 12.265,00
362 - SEMPRE 10.496,00
363 - POLÍTIQUES ACTIVES 12.000,00
364 - EMPRESA 9.780,00
365 - COMERÇ LOCAL 50.450,00
400 - UTG SERVEIS TERRITORIALS 222.721,26
411 - URBANISME I OBRES 560.690,18
430 - UTG SERVEIS I ESPAI PÚBLIC 2.764.742,31
432 - CEMENTIRI MUNICIPAL 19.125,00
434 - MERCAT MUNICIPAL 1.456,15
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440 - SOSTENIBILITAT 1.055.575,98
441 - DEIXALLERIA MUNICIPAL 207.000,00
500 - UTG SERVEIS ECONÒMICS 543.754,90
501 - RECAPTACIÓ 155.500,00
510 - DEUTE PÚBLIC 636.910,00

TOTAL 15.146.806,72

Classificació per programes:

PRESSUPOST DE DESPESES 
 2018

PROGRAMES Crèdits inicials
011 - DEUTE PÚBLIC 636.910,00
130 - AD GRAL SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.335.538,42
133 - ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT 121.745,00
135 - PROTECCIÓ CIVIL 8.074,00
150 - AD GRAL HABITATGE I URBANISME 950.875,75
151 - URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I 
DISCIPLINA URBANÍSTICA 10.000,00
1532 - VIES PÚBLIQUES 495.000,00
160 - CLAVEGUERAM 120.000,00
1621 - RECOLLIDA DE RESIDUS 561.000,00
1622 - GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 224.700,00
1623 - TRACTAMENT DE RESIDUS 271.000,00
163 - NETEJA VIÀRIA 441.000,00
164 - CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 19.125,00
165 - ENLLUMENAT PÚBLIC 474.936,00
170 - AD GRAL MEDI AMBIENT 205.875,98
171 - PARCS I JARDINS 1.079.172,00
231 - ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA 687.866,01
2310 - ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. Centre Obert / Espai Jove 169.919,03
2311 - ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. Cohesió 11.752,00
2312 - ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. Treball als barris 10.415,00
2313 - ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. Joventut 296.127,91
232 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 300,00
241 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ 160.333,92
311 - PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 15.851,00
312 - SERVEIS ASSISTÈNCIALS I CENTRES MÈDICS 12.336,00
320 - AD GRAL EDUCACIÓ 248.887,38
323 - FUNCIONAMENT CENTRES ENSENYAMENT PREESCOLAR, 
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL 364.598,00
326 - SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ 934.581,45
330 - AD GRAL CULTURA 227.148,83
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3321 - BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 136.947,64
3322 - ARXIUS 48.391,44
333 - EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS 387.819,00
334 - PROMOCIÓ CULTURAL 183.312,00
336 - PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 180.670,00
338 - FESTES POPULARS 240.882,00
340 - AD GRAL ESPORTS 231.165,49
341 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 90.550,00
342 - INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 145.131,92
430 - AD GRAL COMERÇ, TURISME I EMPRESA 117.429,85
4312 - MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES 1.456,15
432 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 58.078,96
433 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 32.580,00
4412 - ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS 106.236,09
454 - INFRAESTRUCTURES - CAMINS VEÏNALS 120.000,00
912 - ÒRGANS DE GOVERN 319.117,83
920 - ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.391.449,21
924 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA 357.172,35
9241 - COMUNICACIÓ 5.000,00
925 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS 199.093,21
929 - IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 150.000,00
931 - POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 393.754,90
932 - GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 155.500,00

TOTAL 15.146.806,72

Classificació econòmica:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
  2018

CAP. DENOMINACIÓ Previsions inicials
1 IMPOSTOS DIRECTES 7.854.680,00 €
2 IMPOSTOS INDIRECTES 354.000,00 €
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.852.325,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.392.245,65 €
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 15.895,00 €

 Total ingressos corrents 13.469.145,65 €
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS  0,00€
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.300,00 €

 Total ingressos capital 2.300,00 €
8 ACTIUS FINANCERS  0.00 €
9 PASSIUS FINANCERS 1.675.361,07 €

 Total ingressos financers 1.675.361,07 €
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TOTAL 15.146.806,72 €

PRESSUPOST DE DESPESES
  2.018,00 €

CAP. DENOMINACIÓ Previsions inicials
1 PERSONAL 5.717.966,99 €
2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.100.212,23 €
3 DESPESES FINANCERES 43.500,00 €
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 677.528,50 €
5 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 150.000,00 €

 Total despeses corrents 12.689.207,72 €
6 INVERSIONS REALS 1.856.289,00 €
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.400,00 €

 Total despeses capital 1.858.689,00 €
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
9 PASSIUS FINANCERS 598.910,00 €

 Total despeses financeres 598.910,00 €
TOTAL 15.146.806,72 €

2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUSEU DEL CÀNTIR per un import total de 
311.907,00€:

Unitats orgàniques del pressupost
1 Unitat Tècnica de Gestió 183.936,20
2 Exposicions i activitats culturals 7.570,00
3 Escola Taller de Ceràmica 63.930,80
4 Festa del Càntir i Fira de Ceràmica 27.755,00
5 Botiga del museu 28.715,00

 Total 311.907,00

Programes del pressupost
326 Serveis complementaris d’educació 63.930,80
333 Equipaments culturals i museus 210.463,14
334 Promoció cultural 7.570,00
4311 Fires 27.755,00
929 Imprevistos i funcions no classificades 2.188,06

 Total 311.907,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS
1 Impostos directes 0,00
2 Impostos indirectes 0,00
3 Taxes i preus públics 114.607,00
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4 Transferències corrents 197.250,00
5 Ingressos patrimonials 50,00
 Total ingressos corrents 311.907,00
6 Alienació d'inversions 0,00
7 Transferències de capital 0,00
 Total ingressos de capital 0,00
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

 Total ingressos financers 0,00
 TOTAL 311.907,00

PRESSUPOST DE DESPESES
1 Despeses de personal 145.370,14
2 Despeses en béns corrents i serveis 157.398,80
3 Despeses financeres 2.300,00
4 Transferències corrents 1.650,00
5 Fons de contingència 2.188,06
 Total despeses corrents 308.907,00
6 Inversions 3.000,00
7 Transferències de capital 0,00
 Total despeses de capital 3.000,00
8  Actius financers 0,00
9  Passius financers 0,00
 Total despeses financeres 0,00

 TOTAL DESPESES 311.907,00

3. PRESSUPOST O ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT 
MUNICIPAL AIGÜES D'ARGENTONA, SA.

PREVISIONS DESPESES 2.175.328,00

PREVISIONS INGRESSOS 2.175.328,00

De conformitat amb el que disposa l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, del conjunt 
de pressupostos de l'entitat, dels organismes autònoms i de les societats en resulta el 
PRESSUPOST GENERAL del municipi d'Argentona per a l'any 2018, el qual té el següent 
desplegament per capítols: 

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDAT

CAP. DENOMINACIÓ TOTAL

1 IMPOSTOS DIRECTES 7.854.680,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 354.000,00



c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C

                                                            
9

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.051.760,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.373.575,26

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 16.445,00

 Operacions corrents 15.650.460,26

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 92.300,00

8 ACTIUS FINANCERS 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 1.675.361,07

 Operacions de capital 1.767.661,07

TOTAL 17.418.121,33

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDAT

CAP. DENOMINACIÓ TOTAL

1 PERSONAL 6.333.083,13

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.727.725,75

3 DESPESES FINANCERES 46.347,89

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 504.678,50

5
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS

152.188,06

 Operacions corrents 14.764.023,33

6 INVERSIONS REALS 1.859.289,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.400,00

8 ACTIUS FINANCERS 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 598.910,00

 Operacions de capital 2.460.599,00

TOTAL  17.224.622,33

(*) La societat municipal Aigües d’Argentona SA no està obligada a presentar el seu estat de previsió d’ingressos i despeses sota 
l’estructura pressupostària de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. En la consolidació del pressupost general es 
descompten, a més a més de les operacions internes d’acord amb allò previst a l’article 117.1) del RD 500/1990,  la transferència 
corresponent a les despeses financeres de repercussió del préstec destinat a millora de la xarxa, i també aquells conceptes 
pressupostats que no tenen un reflex pressupostari com són les amortitzacions de les inversions i la dotació per insolvència.

Segon.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no es 
presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament les bases d’execució del 
pressupost municipal per a l’any 2018 que formen part d’aquest expedient.

Tercer.-  Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no es 
presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament, la plantilla orgànica d’aquesta 
Corporació que s’adjunta com a annex a aquest pressupost, de conformitat amb allò previst 
a l’article 283 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.
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Quart.- Una vegada s’entengui aprovat definitivament el present pressupost es publicarà 
resumit a nivell de programes i capítols juntament amb la plantilla de personal d'aquesta 
Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler electrònic d'anuncis municipal.  
La plantilla de personal es publicarà també en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
s’enviarà còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i a l’administració de l’Estat.”

En aquest moment s’incorpora a la sessió la Sra. Montserrat Capdevila

Sr. alcalde  El que presentem avui és el pressupost per a l’any 2018. Un pressupost que 
en línies generals és bastant continuista, especialment pel que fa a la majoria de capítols, 
d’orgàniques i de projectes, amb algunes novetats que després destacaré.

Dir que només explicaré la part del pressupost de l’Ajuntament, no entraré en la part del 
Museu del Càntir ni en la de la Companyia d’Aigües, encara que després es consoliden.

El primer punt són els ingressos en els que hi ha una reducció per l’IBI. Aquesta reducció 
és d’un 4% en els rebuts de tots els ciutadans que tinguin una propietat que estigui 
gravada per béns immobles, això suposa una reducció de 62.000,00 euros que després 
hem compensat amb un increment del tipus de l’IBI per als béns industrials més grossos, 
i també amb la recuperació i l’ampliació dels contribuents, així com amb l’ampliació dels 
valors cadastrals d’alguns immobles.

Explicar que per segon anys es consolida el pagament de l’IBI de les autopistes. Recordeu 
que l’any passat explicàvem aquí que l’havíem pressupostat, tot i que no teníem molt clar 
si cobraríem després, efectivament s’ha cobrat i és una molt bona notícia. Creiem que és 
molt interessant que aquest ingrés que rebem per l’IBI de l’autopista es reverteixi en la 
ciutadania amb una baixa en els rebuts.

El total de l’IBI és una quantitat bastant grossa que suposa una mica més de la tercera 
part del pressupost d’ingressos, això ja ho vam aprovar en les ordenances fiscals a 
l’octubre.

En relació als altres impostos, hi ha una reducció en els ingressos per plusvàlua perquè 
vam ampliar el marge de bonificació per causa d’una mor d’un familiar de primer grau. En 
aquesta casuística la llei preveu bonificar aquest impost,  nosaltres a Argentona la 
teníem, fins fa poc, al 55%, i en el Ple es va acordar ampliar-la fins el 95%, això suposa 
que aquesta gent que se li gravava injustament, ara només pagaran el 5% del que els 
tocaria pagar. Aquesta bonificació ha suposat una reducció de les previsions d’ingressos.

Després hi ha alguns impostos que, malgrat que no s’han apujat els tipus, sí que 
treballem perquè s’incrementi la recaptació, aquí està l’impost de construccions i obres 
que augmenta perquè torna a haver-hi bastant dinamisme a nivell de construcció i obres; 
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l’impost que gestiona l’Ajuntament  augmenta una mica les previsions per aquesta 
recuperació; i finalment l’impost de vehicles que apuja una mica de 830.000,00 a 
838.000,00 euros perquè el parc de vehicles augmenta una mica.

La taxa de la brossa suposa una baixada de la previsió d’ingressos, de 790.000,00 a 
740.000,00 euros, aquesta baixada prové de l’aprovació en el Ple de l’ordenança de la 
taxa de la brossa, i es baixa 5 euros lineals.

Els altres ingressos que també són interessants d’analitzar són, la participació municipal 
en els tributs de l’Estat que suposa la quantitat de 2.360.000,00 euros, en principi 
comptem que es manté amb bastanta estabilitat, també encara estem retornant els 
errors de càlcul de l’Estat dels anys 2008 i 2009. La participació en els tributs de la 
Generalitat de Catalunya que són 180.500,00 euros. L’Agència de Residus també ens 
retorna una part per aquest bon reciclatge que fem. 

En el cas de les escoles bressol haurem d’estar atents d’aquesta sentència que ha sortit fa 
un parell de setmanes relativa a una reclamació que va fer l’Ajuntament de Cornellà , 
aquesta deia que les escoles bressol eren una competència de la Generalitat i no dels 
ajuntaments, cosa que sabíem tots però vam assumir que si la Generalitat no pagava 
algú ho havia de fer, i els ajuntaments ho hem seguit pagant. Ja veurem com acaba, però 
en principi creiem que una part sí que ens paguen.

Tenim la subvenció pels PFI, els programes de formació i inserció, que és una xifra 
bastant grossa que cobreix una bona part d’aquest programa que considerem molt 
interessant. Enguany tenim 3 línies de PFI, no sé si les podrem mantenir per sempre, 
però la intenció política sempre ha estat aquesta, són 95.000,00 euros. 

Una de les subvencions més grosses que venen per a Serveis Socials, via Diputació, és de 
54.000,00 euros, tot i que la llista podria ser llarguíssima.

El préstec d’enguany l’hem pressupostat en 1.675.000,00 euros, en tota la legislatura serà 
el préstec més gran, i que l’explicaré en l’apartat de despeses.

En la part de despeses trobem que una de les qüestions importants són les condicions 
salarials dels treballadors. El que hem considerat en tota la legislatura és que calia 
adequar les places i promocionar a tota la gent que li tocava, aquestes  promocions 
s’aniran convocant al llarg del 2018, i han estat fruit d’una valoració de llocs de treballs 
que ha estat llarga, pràcticament de 2 anys i mig, capitanejada per la regidora Susana 
López. 

Els resultats els veiem com a positius, ara el que falta és aplicar-los i per això els posem 
en el pressupost. Comptant algunes noves places, suposa un increment de pràcticament 
700.000,00 euros; és a dir, que el capítol 1 del personal passa dels 5.000.000,00 d’euros 
actuals a 5.700.000,00 euros. És 100% probable que no s’acabi executant tota aquesta 
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despesa perquè les promocions no estaran fetes a 1 de gener, sinó que s’hauran d’anar 
fent al llarg de l’any i és bastant previsible que tinguem una bossa de sobrant de capítol 1 
bastant grossa.

Aquest any 2017 hem pagat per amortitzar deute, no interessos, només l’amortització de 
capital, 938.000.00 euros més 1.500.000,00 euros que estem pagant aquesta setmana. 
Aquest any ha estat el que hem pagat més amortització de deute, això ho hem fet perquè 
vam utilitzar una part dels recursos sobrants d’altres anys, el romanent, i pràcticament 
hem amortitzat 2.500,000,00 euros. Aquesta situació ens ha fet baixar el percentatge 
d’endeutament que des de l’any 2014-2015 ha estat rondant el 43-48%, amb aquest 
pagament ens situarem al 29% de rati de deute viu. 

Aquesta és una xifra molt bona, normalment l’Ajuntament Argentona ha tingut uns 6 
milions d’euros de deute acumulat sobre un pressupost de 15 milions, i ara passarem a 
4,5 milions d’euros. Ara tenim un marge per a endeutar-nos molt gran i que farem servir 
per a fer les inversions.

A l’any 2018 estan pressupostats 645.000,00 euros per a amortitzar el capital d’aquest 
deute, i només 43.500,00 euros per a pagar els interessos. Dic només 43.500,00 euros 
perquè al 2015 vam pagar una mica més de 100.000,00 euros, al 2016 vam baixar i vam 
pagar una mica menys, al 2017 ja hem pagat 77.500,00 euros, i al 2018 treballem  només 
43.500,00 euros, el pagament d’interessos han baixat pràcticament a la meitat, dels quals 
molts són uns interessos que després ens compensa la Diputació pels préstecs de 
programa Crèdit Local que tenim concertat.

Hem de dir que hem fet bé la feina, ens hem portat bé i hem anat amortitzant, ara tenim 
marge per a respirar i invertir, també tenim marge per a fer altres coses, entre les qual 
apujar el sou als treballadors.

A nivell d’inversions, la més grossa és l’ampliació de la plaça Montserrat, pràcticament 
600.000,00 euros. Dels pressupostos participatius són 500.000,00 euros pels tres 
projectes que van guanyar que és el marge esquerra de la Riera, el nou local del CAU i les 
millores en accessibilitat. Després tenim un compromís que es va adoptar en el Ple que 
és la millora en la xarxa d’aigua potable i el clavegueram, en el que hem posat 100.000,00 
euros.

Tenim altres qüestions, algunes apareixen al pressupost i altres no, algunes estan mig 
compromeses amb unes subvencions que hem demanat a la Diputació, no és que hi 
comptem ja que no estan al pressupost, però entenem que ens la donaran. Una és la 
Masia de Can Barrau que no està en el pressupost, i l’altra és de la Via de Parpers que no 
està en el pressupost però està demanada subvenció en aquest programa 
complementari de la Diputació, hem demanat 50.000,00 euros. Per a la Casa Puig i 
Cadafalch està sol·licitada una subvenció en aquestes línies de programa complementari 
de la Diputació, hem demanat 200.000,00 euros.
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Per les escoles hi ha demanades dues subvencions més per projectes, una de l’escola 
Riudemeia i l’altre de Les Fonts. Hi ha demanada subvenció pels focus del camp de futbol. 
Per a millores a La Sala i el mercat.

Finalment, per a la biblioteca, arxiu, plaça, aparcament, etc. de Can Doro no hem 
demanat subvenció perquè no ens encaixava per la Llei d’Estabilitat, però la idea nostra 
és fer una modificació d’uns romanents compromesos que tenim i que sumen 360.000,00 
euros, més els 127.000,00 euros que tenim de la subvenció concedida de la Diputació de 
Barcelona arriba als 500.000,00 euros que necessitem per fer la redacció del projecte 
més la direcció d’obra i tot el concurs que és bastant gros.

Les apostes per a l’any 2018 són Joventut, amb la consolidació de l’espai jove del Cros. La 
biblioteca que tenim actualment. En Cultura, que és un clàssic d’aquesta legislatura. En 
Educació, bàsicament en subvencions nominatives a les escoles que serviran per a 
executar els projectes musicals, fins ara aquest projecte musicals s’ha estat 
desenvolupant amb molt d’èxit a l’escola Argentona, i hem volgut que s’apliqui a totes les 
escoles, excepte a una que no es veia amb cor d’executar-ho. Tindrem un municipi molt 
musical.

Algunes coses que s’han millorat és el contracte de manteniment de jardins públics i tota 
l’orgànica d’ajudes de Serveis Socials, entre les quals està el local de la Creu Roja, nous 
projectes que s’estan fent i nou personal, etc.  Crec que és important destacar-ho.

Fins aquí l’explicació, m’he deixat moltes coses, però breument he intentat exposar-ho.

Sra. Susana López  Nosaltres no podem votar en contra d’aquest pressupost 
principalment per dues coses, primer perquè inclou la valoració econòmica de la relació 
de llocs de treball que, si tot va bé, aprovarem més endavant, no podem votar en contra 
d’una cosa que hem treballat nosaltres. 

També ho fem per un tema de lleialtat institucional, sabem que si no aprovem aquest 
pressupost a 18 de desembre, tot i que entenem que no s’ha treballat prou bé amb 
l’oposició perquè li donéssim el vot favorable, tindríem el pressupost prorrogat durant un 
any i no ens ho podem permetre, el govern no podria avançar en els nous projectes. Una 
altra cosa és que hi hagi gaires nous projectes en aquest últim any, però això no ho 
entraré a valora jo.

He de dir que aquesta lleialtat institucional que nosaltres tenim, que entenem que ha de 
ser primordial per a la gent que es dedica a la funció pública, sobretot de forma política, 
no l’hem trobat en l’altra part. Hem tingut un parell de reunions amb l’alcalde, regidor de 
Serveis Econòmics, en les que hem fet algunes propostes molt senzilles de les quals cap 
ni una s’ha vist reflectida en el pressupost.
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Com a exemples de les aportacions que hem fet de paraula, i que entenem que podrien 
recollir, estan: crear una partida d’uns 20.000,00 euros per a ajuts a rehabilitació 
d’habitatges per tal de combatre la pobresa energètica, fent en aquestes llars reformes 
que anessin dirigides a la millora de l’eficiència energètica. En principi són 20.000,00 
euros d’aportació, però més endavant és un estalvi econòmic per a aquestes famílies i 
per a la regidoria de Serveis Socials perquè entenem que aquests ajuts se’ls hi dóna a les 
famílies amb més dificultats econòmiques i, al tenir un estalvi en les factures d’aigua, gas 
i electricitat, els ajuts que en algun moment determinat se’l poden donar a aquestes 
famílies no seran tant elevats. És una inversió que en el futur repercutiria un estalvi a 
l’Ajuntament.

Per altre costat, ens hem assabentat que els ajuts a Cooperació aquest any, per un tema 
logístic, no s’han pogut donar, i vam proposar, ja que les entitats no tenien la culpa d’això, 
que el proper any aquests ajuts es doblessin, i no ha passat així.

També vam demanar un reforç, tant a nivell de personal com a nivell de recursos 
econòmics, per a la regidoria de Cohesió, ja que es preveu que durant l’any que ve s’obri 
una oficina nova al veïnat de les Ginesteres i entenem que amb menys pressupost que 
l’any passat aquesta pugui coordinar dues oficines.

Vull afegir un parell de compromisos que vam començar a treballar amb diferents 
entitats quan era regidora de Serveis Socials i de Cohesió, i que no s’han recollit en 
aquest pressupost. Voldria preguntar si el nou govern no ha contemplat de fer aquestes 
accions, o no les ha sabut veure.

Una és el fet que des de juliol el casal d’avis del Cros té l’aire condicionat, i calefacció, 
sense funcionar, en teoria s’havia d’arreglar al setembre, quan vaig tornar de vacances 
em van dir que no es podia arreglar i que, per un tema de pressupost, s’arreglaria al mes 
de gener. En el pressupost no hi és aquesta partida per a arreglar l’aire del casal, o jo no 
l’he sabut veure. Si el compromís era que al gener es canviaria aquest aparell i no hi ha 
diners per a fer-ho, suposo que els usuaris d’aquest casal hauran d’esperar a la 
reincorporació del romanent, ens anem a l’estiu. Calor potser no passen, però fred sí que 
estan passant ara, això es podria arreglar d’alguna manera.

Una altra cosa que he treballat durant l’últim any donant recolzament a la regidoria de 
Cohesió, amb la xarxa d’AMPAS i amb una comissió que tenen de casals d’estiu, era fer 
un ajut als casals de les escoles per tal d’homogeneïtzar l’oferta de casals que es dóna en 
les nostres escoles, per tal que es pugui fer una oferta, tant educativa com econòmica, 
que sigui més adient i igual per totes les escoles. L’última dada que jo tenia era que 
s’havia valorat en uns 80.000,00 euros que tampoc estan en el pressupost, penso que no 
s’ha arribat a un acord amb aquesta comissió, o està aturat perquè jo no he pogut anar a 
aquestes reunions. M’agradaria saber com està aquest tema.
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Del fet que s’hagi augmentat el pressupost de despesa dels treballadors, ja parlaré quan 
arribi el punt d’aprovació de la relació de llocs de treball.

Sr. alcalde  Només per contestar una cosa a la Sra. López.

Diria que sí que està pressupostada aquesta qüestió que ha comentat de l’aire 
condicionat i calefacció del casal d’avis del Cros. Si es fixa en el pressupost de l’any 
passat, les despeses del casal d’avis del Cros per “maquinaria, instal·lacions i utillatge” 
eren de 1.000,00 euros, i per aquest pressupost del 2018 són de 2.500,00 euros, un 
increment de més del doble que em sembla recordar que era per això. Si és una despesa 
més gran es podrà arreglar.

És interessant la seva proposta perquè res més lluny de la voluntat del govern, que els 
avis del Cros passin fred. 

Sr. Salvador Casas  Volia fer una versió més conceptual.

Tenim la tendència en els pressupostos de incloure moltes coses, de fer moltes 
inversions, depèn de com es facin les inversions podem parlar de moltes o de poques. 

En aquest sentit l’alcalde ens ha explicat fa una estona, a l’hora de justificar aquests 
100.000,00 euros per a millorar la xarxa d’aigua, que era un acord d’aquest Ple posar 
diners en aquesta partida. Aquesta és una inversió que nosaltres creiem que és molt 
poca vista la necessitat que té el municipi. 

No només per arranjar la xarxa d’aigües, sinó que també tenim moltes xarxes al municipi 
d’Argentona que s’han d’arranjar, que costen diners i que no es fan les inversions 
suficients, o no encertem en les inversions que puguin minorar les despeses corrents que 
estem generant.

Tenim molt clar que aquests 100.000,00 euros el que faran és tapar un forat, i aquests 
diners revertiran a l’economia d’Argentona perquè minoraran una despesa que ja tenim 
d’arranjaments, però no estem fent incidència apostant fermament per fer inversions 
que resultin rentables econòmicament en aquest sentit, que ens facin minorar la 
despesa.

Com a exemple, nosaltres l’any passat vam pressupostar 121.000,00 euros per a fer 
arranjaments de la via pública, que aquest any s’han convertit en 100.000,00 euros. Vam 
pressupostar 121.000,00 euros perquè teníem previst fer un concurs, els plecs estaven 
fets i deuen estar en la pila dels pendents per a licitar, i vam fer una aposta posant en 
aquest pac de condicions 121.000,00 euros. Aquest any suposo que no es pretén fer 
aquest tipus de licitació, sinó que s’ha reduït el 21%, aquella aposta que fèiem l’any 
passat, aquest any ha quedat minvada.
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No estem fent conjuntament allò que hauríem de fer per arranjar Argentona i perquè 
aquelles inversions que fem siguin efectives per a Argentona i per al pressupost de 
l’Ajuntament.

Tenim un munt de projectes, Ntra. Sra. de la Salut, la Ctra. de Vilassar, etc., que ens 
costen diners i no apareixen en aquest pressupost, coses com aquestes tenim 
moltíssimes.

Ara hem demanat una subvenció a la Diputació, que espero que ens concedeixin, per a 
arranjar la xarxa d’aigües de la urbanització Les Ginesteres, però l’Ajuntament no ho ha 
pressupostat, espero que si ens concedeixen la subvenció els diners apareguin. 
Independentment que ens la concedeixin o no, és importantíssim que es pugui fer 
aquesta inversió perquè ens farà estalviar molts diners de la Companyia d’Aigües i, 
aquests diners que s’estalviaria la Companyia d’Aigües, es poden reinvertir per a millorar 
la xarxa d’aigües.

Penso que aquest tipus d’inversions que retroalimenten són vitals en un pressupost de 
les dimensions i les característiques d’un municipi com a Argentona, on fa molts anys que 
portem un endarreriment important en la inversió pública en el territori, en el carrer i en 
tot allò que no es veu com poden ser les xarxes que estan per sota. Volia cridar l’atenció 
sobre tot això. 

La regidora Susana ha comentat abans que nosaltres no podíem votar en contra d’aquest 
pressupost, i és cert. L’esforç que s’ha fet en el tema de recursos humans, l’esforç 
econòmic que és el reflexa de l’esforç de molts mesos treballant amb els col·lectius dels 
treballadors mereix que no el votem en contra, però no tenim gaires ganes de votar-lo a 
favor.

Una de les coses que hem après del Sr. alcalde és el ser crítics, i anunciem que serem 
crítics en aquest sentit i un de nosaltres votarà a favor del pressupost i l’altre s’abstindrà 
per a facilitar que s’aprovi aquest pressupost. Volem manifestar el nostre enuig de com 
s’està realitzant aquest pressupost.

Sr. alcalde  Començaré pel final, agraint no només el “sí” crític, també agrair-li per fer 
aquest tipus de coses. De la resta de qüestions, poc menys que dir que algunes coses les 
compartim. 

Del tema del personal, del capítol 1 i la relació de llocs de treball que comentava la Sra. 
López no vull afegir res més perquè crec que és una qüestió de justícia. Si avui s’aprova el 
pressupost amb la relació de llocs de treball i la plantilla crec que serà un moment 
important, no només d’aquesta legislatura, perquè una modificació tant grossa com 
aquesta feia anys que no es feia per la crisi econòmica i per moltes raons, de vegades ha 
faltat coratge i valentia per a engegar una qüestió tant complexa com aquesta, poc més a 
dir.
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En quant a algunes qüestions que ha comentat la Sra. López estem d’acord. El tema de 
l’ajut a la rehabilitació d’habitatges és una qüestió que veiem interessant i si no es va 
incorporar ha estat per un problema de dates, assumeixo l’error en aquest sentit.

En quant als ajuts de Cooperació és cert que no s’ha pogut convocar aquesta subvenció 
d’ajuts, intentarem que passi com un projecte afectat, i si no pot ser ho intentarem amb 
una modificació de crèdit. Com ja sabem, tenim mig tècnic d’Igualtat i Cooperació i és tot 
molt complicat.

En referència al personal de Cohesió per a aquesta futura oficina d’atenció al ciutadà de 
les Ginesteres, en el moment que estigui l’espai físic preparat sí que ens haurem de 
plantejar aquesta nova realitat, a dia d’avui en el pressupost no em va semblar que fos 
una necessitat  imperativa perquè a 1 de gener no estarà arreglat aquest edifici encara, 
però compartim l’objectiu polític de tenir una oficina d’atenció al ciutadà al centre, una al 
Cros en forma de Pla de Barris fins ara i després com a regidoria de Cohesió, i ara també 
a les Ginesteres, un veïnat que per sí sol té més de 1.000 habitants i entenem 
imperativament que ha d’haver-hi una oficina d’atenció al ciutadà i treballadors de 
l’Ajuntament acostant-se al veïnat.

Sobre l’aire condicionat del casal d’avis del Cros estic totalment d’acord i evidentment 
s’haurà de solucionar, i si pot ser abans del pressupost també perquè fa bastant fred.

En relació als casals d’estiu, és una qüestió que estem estudiant ja que ens ha arribar una 
proposta des de la xarxa d’AMPAS. L’única qüestió que ens fa ballar el cap és la xifra 
perquè no és una inversió, és una despesa recurrent bastant grossa, 80.000,00 euros 
anuals, i crec que s’han de valorar molt bé els riscos que podria suposar acceptar aquest 
tipus d’ajuts, encara que entenem que seria molt interessant poder-ho atorgar.

El Sr. Casas comentava que els 100.000,00 euros per arranjar la xarxa d’aigües és poc i, 
evidentment, amb això estem tots d’acord. La proposta que feia la Companyia d’Aigües 
reclamava la xifra de 900.000,00 euros per assentar una mica la xarxa d’aigua, crec que 
s’han de dedicar aquests 900.000,00 euros, però entendran que el pressupost no es pot 
estirar com si fos un xiclet, es fa el que es pot. 100.000,00 euros per a començar creiem 
que és una xifra prou decent, 100.000,00 euros d’un pressupost de 15 milions dels quals 
5 milions estan dedicats al personal, fa que sigui una de les inversions més importants 
del pressupost.

Estem completament d’acord en que no és suficient i que no s’ha fet fins ara. Si aquesta 
xifra va apareixent en els següents pressupostos es posarà al dia la xarxa de distribució 
de l’aigua. 

Que en la resta de xarxes que no es veuen es podria invertir més? Parcialment d’acord, 
vostè encara era regidor del govern quan es va decidir invertir 249.000,00 euros en un 
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quadre elèctric, i també quan s’ha licitat aquest concurs que ara està als tribunals, el de 
l’enllumenat públic, que preveu fer inversions per a canviar els fanals del municipi i és 
molt positiu de cara a l’eficiència energètica. 

Com ha explicat vostè són inversions que després retornen, si millorem la xarxa d’aigua 
tenim menys pèrdues, i si millorem la xarxa d’enllumenat és de suposar que gastarem 
menys diners en energia elèctrica, ara bé, les inversions inicials són quantitats molt 
grosses i intentem ajustar-ho.

En quant a que hi ha molts projectes que no apareixen en el pressupost; hi ha alguns que 
sí, altres que no i altres que estan en pressupostos anteriors i passen com a romanent 
afectat. La realitat és que hi ha molts projectes i intentem prioritzar les qüestions més 
urgents, més importants, i que considerem políticament que s’han de passar perquè 
queda un any i mig de legislatura i intentem tirar endavant el màxim de projectes 
possibles.

Quan vostè era regidor del govern va demanar aquesta subvenció per a la millora de la 
xarxa d’aigua en el veïnat de les Ginesteres, jo tinc moltes esperances en que ens 
atorguin aquesta subvenció que, en aquest sentit, serà molt important.

L’Ajuntament posa molts esforços en aconseguir aquestes subvencions que ens 
permeten descarregar fiscalment als vilatans. No vol dir que no les paguem, totes les 
subvencions que ens donen d’una manera o una altra les hem pagat, però poden anar a 
un municipi o a un altre i, com alcalde d’Argentona, defensaré sempre que si poden anar 
al nostre municipi millor que millor.

Sr. Pep Masó  Començarem aquesta breu intervenció amb l’expressió del nostre 
sentiment, un sentiment de decepció perquè esperàvem més atenció per part del govern.

Decepció en l’elaboració dels pressupostos que ens porten avui, si en el pressupost del 
2016 ja els dèiem que no s’hi reflectien prou objectius, si en el del 2017 el dèiem que 
trobàvem a faltar moltes de  les propostes que “Tots per Argentona” ja els havia fet; ens 
trobem avui davant uns pressupostos que no contemplen cap suggeriment dels que li 
vam fer en l’única reunió amb l’alcalde que vam tenir el dia 8 de novembre.

En aquella reunió amb l’alcalde i quatre regidors del nostre grup, vam establir que dies 
després treballaríem a fons el pressupost municipal que avui volen aprovar. El que ens 
presenten avui, una informació rebuda fa dos dies hàbils i sense cap contemplació de les 
nostres propostes, és el que pretenen aprovar.

Per a nosaltres és molt trist, i per això considerem que és inútil entrar avui en una 
discussió que intuïm estèril i que no ens portarà a enlloc. Malauradament aquest govern 
no té res a veure amb algun altre govern on hi ha la “CUP”, en altres poblacions, que 
treballen intensa i seriosament per a aconseguir els suport de les forces de progrés del 
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seu municipi a l’hora de l’aprovació d’allò que concreta en què s’invertiran els diners dels 
ciutadans i com es recaptaran prèviament.

Per tot això ja he dit al començament que serà una intervenció breu, segurament la més 
breu que hàgim fet des de “Tots per Argentona”, des de que està representat a 
l’Ajuntament, gràcies a la confiança majoritària dels argentonins. 

Volem destacar que definitivament serveix de ben poc aprovar uns pressupostos els 
quals el govern no compleix, i així ho hem anat veient amb la meitat dels objectius que en 
ells es proposen.

Recordem en aquest sentit el gran titular del mes d’abril d’aquest any en el qual el govern 
cantava orgullós que tancava l’exercici del 2016 amb un superàvit de 2,67 milions d’euros, 
això hagués estat bona notícia si s’haguessin executat les obres i els serveis als quals 
s’havia compromès. El positiu de tot plegat és que en no haver-se executat el que s’havia 
pressupostat s’ha pogut rebaixar el deute bancari, aquesta és l’única bona notícia de tot 
plegat.

De ben segur que si els integrants del govern sortissin al carrer s’assabentarien del 
desencís dels ciutadans, s’assabentarien que els ciutadans estarien més contents si ens 
endrecessin les voreres i els carrers perquè cada dia que passa tenim el poble més 
envellit.

No n’hi ha prou amb mitigar amb diners algunes mancances socials, abans la regidora 
Susana ho deia, cal exercir polítiques de proximitat reals i eficients en la resolució de 
conflictes i de les necessitats de la gent. Cal un pressupost real adaptat a les necessitats 
ciutadanes i que sigui executat per un govern eficaç, eficient i creïble i aquest govern 
malauradament no el tenim.

“Tots per Argentona” som aquí per a fer política municipal centrada en Argentona, i en 
aquest camí continuarem sent-hi i fent-li saber constantment al govern.

En el cas que ens ocupa volem deixar constància pública de la bona feina que ha fet el 
departament d’Intervenció Econòmica de l’Ajuntament, i en això ens centrarem de 
manera objectiva. Amb el seu informe ha executat una feina eficient amb un contingut 
veraç i objectiu, informant de com gestiona aquest govern l’estructura municipal i els 
recursos econòmics. 

En aquest informe pel que fa al personal municipal, i del qual vostès presumeixen que és 
una gran conquesta, diu que la finalitat i la connexió pressupostària de la plantilla hauria 
de respectar el principis de racionalitat i economia, i en destaca que el govern ens ha dut 
a uns costos de cara al proper exercici, amb un increment de més de 700.000,00 euros, 
un 14% més, respecte al cost del 2017. Pel que fa a noves places que el govern no para 
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de crear, Intervenció diu que no s’acredita en cap moment la necessitat de la seva creació 
per a la prestació dels serveis, ni determina enlloc com s’han de proveir aquestes places.

Per altra banda, destaca també la baixada del servei que l’Ajuntament presta en 
300.000,00 euros, un 5% menys. És a dir, queda molt clar: més coses de personal per a 
donar menys serveis als ciutadans.

Per acabar el seu informe diu que s’ha de posar de manifest que l’evolució tendencial 
dels darrers tres exercicis i el del 2018, que pretenen ara aprovar, mostren clarament la 
disminució dels ingressos corrents i l’augment de les despeses corrents; evidencia amb 
això, que l’Ajuntament està perdent capacitat de finançar les seves pròpies inversions 
mitjançant recursos propis. Apunta també que això obligarà a fer un estudi econòmic 
provisional amb un pla econòmic i financer.

Davant aquesta situació, que cada ciutadà en tregui la conclusió que cregui oportuna en 
funció del grau de confiança que hagi dipositat en els seus representants a l’Ajuntament. 
Aquesta realitat objectiva no ens hauria de deixar mirar cap un altra banda, sinó que ens 
hauria d’empènyer a analitzar seriosament la gestió del govern pel que fa a  la seva 
eficàcia i eficiència.

Sr. Eusebi Traby  En primer lloc un petit apunt sobre la Companyia d’Aigües, després el 
regidor Xavier Collet ampliarà el tema. 

Portem bastant de temps treballant aquest tema, se li ha dit vàries vegades la necessitat 
de fer una inversió important. A la reunió que vam tenir semblava que en lloc de 
100.000,00 euros serien 200.000,00 euros, vostè va prendre nota, i la realitat ha estat que 
han sigut 100.000,00 euros; creiem que és poca quantitat.

Ens han dit que posen 100.000,00 euros, però no han dit concretament a què es 
destinaran. Potser que preguntin a l’enginyer de la Companyia i veuran que aquests 
diners no són suficients per a fer el que ell creu més necessari per a la Companyia. Algun 
dia ens hauríem de reunir en el Consell d’Administració per a tractar aquest tema.

En relació al pressupost, dir que el compte 100-912-23000, que són les retribucions i 
indemnitzacions a càrrecs electes, hi ha dos capítols, un que és el de dedicació i un altre 
que és el de dietes. En el primer es té en compte la baixa de la Sra. Susana i el Sr. Casas i 
està bé comptabilitzat; en canvi, en el capítol 2 no es té en compte que la Sra. Susana i al 
Sr. Casas que tindran dietes d’assistència. Cal afegir en el segon capítol l’import de totes 
les dietes que segons els meus càlculs suposo que s’ho han descuidat.

En el capítol de despeses veiem que el compte 152 de l’oficina de defensor del vilatà i la 
153 del Jutjat de Pau han desaparegut,  no hi són al pressupost, i no sabem per què. L’any 
passat tenien una partida de 825,00 euros i una de 500,00 euros i aquest any no hi són, 
espero que ens ho diguin.
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En la intervenció que ha fet vostè ha parlat de Cultura, Educació, Serveis Socials, Joventut, 
etc., i nosaltres hem fet un petit estudi. En qüestió de Cultura, respecte a l’any 2017, sí 
que hi ha un 10% d’augment que això representa 41.186,00 euros; ara bé, la diferència de 
l’increment bé donada principalment per l’increment de salaris, 27.711,00 euros, 4.500,00 
euros del Museu, 3.500,00 euros de distribució i 3.000,00 euros per un concepte nou que 
és “premis”. Les partides més importants del que vostè ha mencionat se les emporta les 
despeses de personal.

Igualment passa en Educació, tal i com vostè ha dit apuja el 13% i representen 32.285,00 
euros; d’aquests diners 23.515,00 euros se’ls emporta personal i 6.000,00 euros en 
concepte d’”edificis”, que no sé ben bé què és.

La de Serveis Socials augmenta un 13% i representen 66.633,00 euros dels que 42.114,00 
se’ls emporta personal, 14.520,00 euros “altres construccions”, que en l’any 2017 no 
estava contemplat i no sabem què és, i 1.200,00 euros treballs realitzats per a altres 
empreses.

L’augment de Joventut és un 24%, com vostè ha dit, i la diferència és de 44.495,00 euros 
dels que 38.738,00 euros se’ls emporta els salaris i 9.500,00 euros activitats culturals i 
esportives.

A l’espai jove, un 20% que representen 24.500,00 euros, i 21.000,00 euros se’ls emporta 
l’increment de salaris. El tema de la biblioteca sí que queda clar perquè tots sabem que hi 
ha la incorporació d’una persona nova.

El tema de l’escola esportiva, com cada any surt aquest tema, hi dediquem uns diners 
que desprès no s’utilitzen. Aquest any hi dediquem 42.950,00 euros, l’any passat li vam 
dedicar 21.559,00 euros i només es van utilitzar uns 11.146,00 euros, que si vostè recorda 
fa poc va signar un Decret conforme es retornaven 15.000,00 euros perquè no s’havien 
utilitzat. Una vegada més diem, de què servirà posar 42.950,00 euros a l’escola esportiva 
si després no s’utilitzen?

El Museu del Càntir l’incrementen amb 4.500,00 euros, un 2,6%; els estem autofinançant 
en un 44%, anem baixant. Les despeses de personal apugen 146.370,00 euros i 
l’aportació de l’Ajuntament són 174.500,00 euros, sempre se’ns havia dit que l’aportació 
de l’Ajuntament seria per pagar els salaris del personal del Museu del Càntir, per tant 
aquí hi ha un sobrant de 29.130,00 euros. El 2,6% d’augment no és l’increment de salaris.

Recordar que en l’informe que fa el Sr. president del Museu del Càntir diu: “ En el seu 
conjunt, el pressupost suposa molt poques variacions en relació al pressupost de 
l’exercici anterior, ja que diverses propostes d’adequació s’han deixat per la primavera 
del 2018, quan sigui possible incorporar el romanent de Tresoreria que, previsiblement, 
es produirà al tancar l’exercici 2017”, o sigui, estem demanant més diners quan suposem 
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que tindrem un petit romanent, tenim en compte que l’aportació de l’Ajuntament és 
superior a la nòmina del personal.

Sr. Xavier Collet  Per acabar de complementar el que han dit els meus companys, els 
voldria recordar que aquest és el tercer pressupost que aprova el seu govern.

El tercer pressupost és en el que convé començar a veure què és el que s’ha fet, abans de 
valorar quines són les propostes que fan, perquè només els queda un pressupost per 
aprovar en aquest mandat, en el qual no tindrà gaire marge d’aplicació. Toca començar a 
fer una mica de balanç enrere del que s’ha fet per a poder valorar aquestes propostes 
que fan.

Moltes de les coses que els recordaré ara ja van sortir fa una mica més d’un any, quan es 
parlava del pressupost del 2017. En aquell moment els recordava molts projectes i 
moltes obres que tenien pendents, en aquell moment vostès encara tenien empenta per 
a llançar moltes propostes i dir que farien moltes coses, aquesta empenta sembla que 
s’ha acabat perquè el balanç és bastant trist.

Al 2017, quan es parlava del pressupost, jo els recordava que en els anys anteriors hi 
havia el projecte del carrer Josep Soler. Quantes vegades han enganyat als veïns d’aquest 
carrer dient que les obres començarien aviat; en reunions amb el que era el regidor 
d’obres en aquell moment, Sr. Salvador Casas i en reunions amb l’alcalde. Primer deien 
que havien de modificar el pressupost, després havien d’incloure en el pressupost els 
diners, després quan ja el tenien fet els deien que començarien ja. Estem parlant que 
estem aprovant el pressupost de l’any 2018 i no s’ha fet res de res.

Del carrer Sant Ramon, el mateix, quan en manifestacions dels regidors es deia que les 
obres havien de començar ja, tampoc s’ha fet res de res.

Camins escolars, horts urbans,..., se’n recorden de tot això? Ja ni se’n parla, ni diuen res, 
ni ho recorden; sembla que o s’hagin oblidat, o ens volen fer oblidar vostès a nosaltres. 

De la coberta de l’escola a l’any 2016 ja es parlava que la volien acabar i que havien diners 
per a fer-ho. A la urbanització de Can Raimí en l’any 2016 havia pressupostat el que es 
deia la fase 0 que eren 60.000,00 euros, i que s’havia de fer ja; hi havia pressupostat 
altres coses, però aquella fase 0 encara no s’ha fet, ja parlarem de com ha quedat Can 
Raimí en l’any 2017.

De les Ginesteres al 2016 ja es parlava que es volia fer alguna cosa, estem a finals del 
2017 i ja han enderrocat la part del que era el restaurant, però no hi ha res més, ni hi ha 
projecte del que faran després. No sé si és una broma quan vostè diu que els sembla que 
el local de les Ginesteres a 1 de gener no estarà arreglat, no sé si és una broma de la 
manera que ho ha dit perquè no tenen ni el projecte per fer el local ni per arranjar-lo. 
Han enderrocat i ara no sé què faran.
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Del clavegueram també tenien moltes propostes. Tenen l’inventari fet des de fa bastants 
anys, tenen el Pla Director, i no s’ha fet res de res.

Sobre façanes, nosaltres els vam fer una proposta a l’any 2016, els demanàvem que 
incorporessin una partida per a la millora de les façanes en el centre històric d’Argentona. 
Van incloure aquesta partida al 2016 i no van fer res, van incloure aquesta partida al 2017 
i tampoc van fer res, ara ja no la inclouen, suposo que la intenció és continuar sense fer 
res.

De la Plaça de Vendre ja es parlava al 2016, han fet projectes i propostes, les han canviat, 
han subdividir, ..., i encara no veiem res. Semblava que aquest estiu passat tot havia 
d’anar molt a corre cuita, fins i tot ens deien que els paradistes d’allà estaven avisats, 
però no veiem res de res, i tampoc ho veurem en aquests mesos que venen.

Per a l’any 2017 vostès van començar a fer moltes propostes noves, sense haver fet 
aquestes anteriors que li deia jo. Ja parlaven de la biblioteca, no ho posaven al 
pressupost però deien que amb el romanent ho afegirien. 

Li recordaré unes declaracions que van fer ara fa més o menys un any, concretament el 
Sr. Puig a la ràdio: “al 2017 licitarem el projecte de la biblioteca, quedarà fet i adjudicat 
per a començar les obres a principis del 2018”. Estem gairebé a principis del 2018 i no 
han fet res del que van dir que farien en el 2017. Vostès diuen que volen anar a poc a 
poc, i volen fer-ho bé, la realitat és que no se’n surten.

Tenen projecte del carrer Lladó i del carrer Àngel Guimerà, no hi ha res previst i no sé 
que pensen fer perquè fer projectes per deixar-los en el calaix és llençar diners. 

Can Raimí, que ja havíem parlat, des de l’any 2016 ja deien que farien alguna cosa, que 
habilitarien per a poder endeutar-se en 6,5 milions d’euros, que és el que valen les obres, 
i que les començarien; de tot això res de res, ja ni en parlen.

També es parlava d’obres importants en el Rocar d’en Serra, no s’ha fet res i tampoc hi ha 
res previst. 

Sobre la xarxa d’aigües, en el 2017 van dir que farien obres; sí que és veritat que han 
previst obres en el 2018 per 100.000,00 euros per a millorar la xarxa d’aigües però, com 
ja li ha dit el Sr. Traby, amb aquesta quantitat tenen previst exactament què faran? Si es 
llegissin l’informe de l’enginyer veurien que amb 100.000,00 euros pràcticament no 
poden fer res, poden comprar el programa informàtic i els quedarà poca cosa més. Això 
pot ser un primer pas però no servei per a arranjar la xarxa d’aigües.
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I de la casa del costat del Museu? Recorden que aprovant el pressupost del 2017 se’n 
parlava i semblava que havia de ser una cosa imminent el comprar aquesta casa, no hem 
sabut res més, no han dit res, no es preveu res.

I la caldera de biomassa que també havia de caure aviat, no sabem res. No sé si ha 
arribat la subvenció o no, però vostès sembla que no prevegin tirar-ho endavant. 

Com a mínim, l’any passat en el seu informe d’Alcaldia ens parlava de moltes coses i 
sospitàvem que tenien en ment moltes coses que volien fer. En el seu informe d’Alcaldia 
d’aquest any no esmenta ni una de totes aquestes; per tant, suposem que o s’han oblidat 
o volen que ens oblidem nosaltres.

Sobre els quadres elèctrics, sembla que a l’any 2018 faran alguna remodelació. Cal 
recordar que fa anys es va fer una programació de remodelació de quadres elèctrics 
perquè, a poc a poc, s’anessin renovant i millorant, això es va fer en època del regidor 
Vaquer, en el mandat de “Tots per Argentona” es van seguir fent aquestes inversions per 
a mantenir els quadres elèctrics en bon estat, i després es va deixar de fer. Ara vostès, a 
l’any 2017 ho van pressupostar, però sembla que s’han quedat encallats en la tramitació i 
no ha tirat endavant; potser a l’any 2018 ho faran, però durant aquest mandat només 
s’haurà renovat un quadre elèctric, que és alguna cosa però no sé si és el que calia.

Hi ha altres coses que ens estranya que no surtin en aquest pressupost del 2018, fa un 
mes, en el Ple de novembre, nosaltres li vam fer una proposta per a arranjar el cementiri 
nou i aquesta partida no la veiem.

Arribats a aquest punt, ara ens volen entregar per la seva aprovació el pressupost del 
2018, amb aquest balanç bastant trist. Com hem de valorar les propostes que ens fan 
arribar ara en aquest 2018? D’entrada són poques les propostes, però a més a més 
algunes són molt poc clares.

En aquest 2018 preveuen en una partida invertir en el Museu de la Pagesia, 15.000,00 
euros per a fer algun arranjament, però sembla que també faran alguna reforma a la 
masia de Can Barrau, que és el mateix espai, i això ho preveuen per al Cau. Suposo que 
en algun moment vostè ha explicat que encara no saben com faran això exactament, 
està en inversions, potser ho posen en capítol 2, la veritat és que preveuen una inversió 
que no saben encara com ho faran.

Això del local del Cau, que va quedar aprovat en els pressupostos participatius, recordem 
que és una reivindicació i una necessitat de fa uns quants anys. Ja no ens va semblar 
adequat sotmetre’l als pressupostos participatius perquè és una inversió que 
majoritàriament en el Ple municipal s’estava d’acord perquè la feina que fan cal 
potenciar-la i donar-los “un Cau on caure”. En els pressupostos participatius va guanyar, 
però encara vostès no tenen clar com faran aquesta inversió.
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De la xarxa d’aigües ja hem parlat, sabem que posen 100.000,00 euros, però ens 
agradaria saber què preveuen fer exactament perquè no hi ha prou pràcticament per a 
fer res. Recordem que de la xarxa d’aigües tenim unes pèrdues del 30% i això és molt 
greu, de tota l’aigua que els argentonins paguem el 30% es perd, imaginin-se l’estalvi que 
pot suposar això a nivell econòmic pels ciutadans, i a nivell ecològic de no llençar aigua. 
Amb aquests 100.000,00 euros ens sembla que no hi ha un objectiu clar del que es vol fer 
i per què.

En els pressupostos participatius també va guanyar la millora de l’accessibilitat en el nucli 
d’Argentona, es preveu fer l’arranjament en alguns espais. Del marge esquerra de la Riera 
és un projecte que està bé, veurem si en aquest any ho poden tirar endavant perquè 
aquests pressupostos del 2018, que arriben molt tard i que s’aprovaran suposadament 
avui, no entraran en vigor fins passat el mes de gener, per tant ja és un mes més que 
perden i no els queda gaire marge. En aquests dos projectes esperem que vulguin 
demostrar la seva bondat, que realment la tenen.

En el 2018 també ens presenten el projecte de 600.000,00 euros per a arranjar la Plaça 
Montserrat. Davant d’aquest allau de coses que s’han deixat aparcades i que no poden 
tirar endavant, no sé si 600.000,00 euros en la Plaça Montserrat són els més ben invertits. 

És un projecte que pot estar molt bé, però estem parlant que hi ha projectes de fa 
bastants anys que no es tiren endavant, que hi ha xarxes que estan en molt mal estat 
(aigües, clavegueram, elèctrica, ...). S’ha dit també per part dels regidors, i tothom ho pot 
veure, que Argentona cada vegada està més envellida, i en comptes de fer un 
manteniment que ens permeti passejar pel poble de forma més agradable, ens fan 
projectes que ens sembla que, veient l’historial, no podran tirar endavant.

Que dir de la zona vermella en la que inverteixen 80.000,00 euros en pintar les zones 
blaves de zones vermelles, a part d’algun canvi més, no sé si és això exactament el que 
necessitem vistes les mancances que tenim.

Això seria tot el que tenim, i que ve pendent d’altres anys. 

Per acabar no m’agradaria saltar-me una cosa que l’any passat ja vam dir i que és bastant 
pobre que ni hagi aparegut en el pressupost d’aquest any, ni en cap altre pressupost, no 
hi ha cap proposta, ni cap idea, ni cap iniciativa, no es diu res i només els queda un any 
de mandat; estic parlant del tema de l’habitatge i de l’accés a l’habitatge.

Si aquest govern, tal i com es qualifiquen que són, no tenen cap idea, ni cap proposta, ni 
cap projecte per a l’accés a l’habitatge, és que deuen tenir poques idees o molt poca 
capacitat de tirar-ho endavant.

És un pressupost pobre, i si ho comparem amb el que s’ha fet i el que s’ha executat 
encara ho és més. Per part nostra, entre el que li he explicat i han explicat els meus 
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companys, no li podem donar l’aprovació. Esperem que l’execució d’alguna part del 
pressupost per aquest 2018 tingui més sort que les anteriors i puguem veure alguna cosa 
realitzada pel seu govern.

Sr. alcalde  Els agraeixo que hagin estat breus, perquè si haguessin estat no breus ...

En tot cas, s’agraeix totes les idees que han aportat, les crítiques, les constructives i les 
destructives. No puc compartir alguns dels sentiments que han expressat perquè, entre 
que Argentona estava envellida, el Sr. Masó està trist i que és un pressupost pobre, 
aquests adjectius no els puc compartir com es poden imaginar. Per a mi és un pressupost 
molt potent, amb algunes qüestions noves i d’altres que reforcem d’altres anys.

Sobre si Argentona està envellida jo li dono la raó, però no envellida amb “v”, sinó 
embellida amb “b”. Espero i desitjo que tots els que estem avui aquí, en aquesta Sala, 
pensem que Argentona és un poble molt bonic. Jo no el veig envellit en cap cas. 

Sobre si el pressupost es presenta tard, un pèl més tard que l’any passat, en qualsevol 
cas he consultat a la Diputació i som el 6è municipi del Maresme que l’aprovem, d’un 
total de 30 municipis, per tant, tant tard no serà. Felicito als altres 5 municipis perquè han 
anat molt de cara a barraca, nosaltres hem tingut alguns altres problemes que ens han 
fet endarrerir una mica.

En qualsevol cas, assumim que el pressupost d’entrada serà prorrogat alguns dies, però 
dels 30 municipis del Maresme, absolutament tots tindran com a mínim una setmana el 
pressupost prorrogat. Els que van ser més matiners sembla que prorrogaran 10 dies el 
pressupost, i estic parlant del municipi de Sant Andreu de Llavaneres que el van ser els 
primers en aprovar-lo el 20 de novembre.

Ens diuen que no tenim empenta per a presentar propostes, però després ens llegeixen 
la cartilla de totes les coses que no s’han fet i que s’han de fer; crec que les dues crítiques 
són incompatibles, o una o l’altra. 

Quina és la valoració, que havíem de posar més projectes en aquest pressupost dels que 
ja tenim pendents? Evidentment que no, hi ha moltes coses pendents. Com vostè ha fet 
una llarga explicació de totes aquestes inversions que s’han de fer, nosaltres les 
assumim, les entomem i intentarem tirar-les endavant totes, o com mínim la majoria.

Amb cert disgust assumeixo que de vegades no se m’escolta, potser perquè em vaig llarg 
i no desconnecten en algun moment, però em sap greu. La coberta de l’escola de baix no 
es farà, això ja s’ha explicat en diverses ocasions.

Que diguin que fer les zones vermelles és fer una capa de pintura a sobre de la zona 
blava, em sap greu perquè em sembla que s’ha explicat bastantes vegades en aquest Ple, 
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en les Comissions Informatives, en reunions que hem tingut bilaterals, en tota mena de 
reunions. 

Les zones vermelles són un canvi de sistema i, per tant, hi haurà una empresa amb 
persones amb discapacitat vigilant aquestes zones i no com es fa ara, amb la policia; a 
més a més hi hauran unes màquines per estendre uns tiquets, que no seran de 
pagament, com ja hem explicat. És tot un canvi de sistema, sinó costaria els 20 euros que 
costa el pot de pintura, no 80.000,00 euros.            

Que vostè ens digui que no tenim cap iniciativa i cap idea en habitatge quan vostès van 
estar quatre anys donant voltes sobre el model Andel, i en encara estem esperant el Sr. 
model Andel. Que està baixant caminant de Dinamarca?

Sobre les qüestions que ens ha dit que no les estem fent, a banda de la remodelació que 
s’està fent al pavelló antic, la rehabilitació de la Casa de Puig i Cadafalch, i que s’han 
començat les obres a les Ginesteres. A banda dels 249.000,00 euros que destinem al 
quadre elèctric, que quan els destinen vostès estan bé, però quan els destina aquest 
govern no està tant bé, no sé si hi ha quadres elèctrics de primera i de segona. 

També critiquen que no destinem més diners a millorar la xarxa d’aigua potable i ofesos 
ens diuen que hi ha un 30% de pèrdues, suposo que quan governava “Tots per 
Argentona” no només no hi havia pèrdues, sinó que van destinar la xifra milionària de 0 
euros. Ja ens explicaran vostès quines van ser aquestes inversions que van fer en la 
millora de la xarxa de distribució d’aigua i estaré molt content de saber que van destinar 
molts diners.

Em sap greu que vostès treguin de context algunes de les frases que nosaltres els diem 
en confiança en reunions, és veritat que s’han de fer unes obres al Rocar d’en Serra, en el 
dipòsit, però això no ha sortit mai en aquest Ple. Quan nosaltres els diem coses en 
confiança no m’agrada que després vostès les treguin aquí en forma d’atac contra aquest 
govern.

Hi ha qüestions que els hem explicat moltes vegades aquí al Ple, com per exemple que la 
caldera de biomassa depèn d’una subvenció dels fons FEDER europeus, i aquesta 
subvenció arriba al 2019. No em tornin a preguntar aquí al Ple quan es farà la caldera de 
la biomassa, perquè ho hem explicat moltes vegades aquí. 

De vegades sembla que sóc molt repetitiu, però és que cada vegada em pregunten el 
mateix. Un es cansa però no puc permetre que aquesta postveritat imperi aquí a 
Argentona.

Comprar la casa del costat del Museu per ampliar-lo, sí que és veritat que ho hem dit, i ho 
hem repetit moltes vegades però, i si el senyor no vol vendre?
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Ens critiquen la qüestió del local del Cau, ens diuen que els sembla malament que ho 
posem al pressupostos participatius perquè tots els grups del Ple estan d’acord, 
m’agradaria pensar que en la majoria de projectes que estan als pressupostos 
participatius estiguem tots d’acord. També podria passar que no, però evidentment que 
estem d’acord, també en l’accessibilitat a Argentona, i també en arranjar el marge 
esquerra de la Riera, i no per això no haurien d’estar en els pressupostos participatius.

Que no sabem si està en el capítol 6 o en capítol 2, evidentment, perquè depèn del Cau. 
Si el Cau vol llogar un local ho posarem al capítol 2, i si el Cau vol comprar un local 
perquè amb els diners que tenen s’ho poden permetre, ho posarem a capítol 6, això és el 
que farem. Estan en capítol 6 de moment perquè ens facilita la feina, però si decideixen 
llogar estarà en capítol 2. Depèn de l’alcalde? També, ja ho discutirem amb ells, però 
també depèn del Cau.

Sobre el cementiri nou, jo llegeixo la seva revista i de vegades fins i tot me’ls escolto. Em 
sembla que diuen que ja s’està començant a arranjar el cementiri nou. No només ens els 
escoltem, sinó que de vegades els fem cas i tot.

Plaça de Vendre, és un projecte que s’està tirant endavant. Que ens agradaria que 
estigués ja executat? Evidentment, i ho assumim, som autocrítics i ho assumim. Entenem 
que aquest projecte s’hauria d’haver fet ja, perquè des de l’any 54 que aquesta Plaça de 
Vendre hauria d’estar reformada, no anem dos any i mig tard, anem seixanta anys tard. 
També vostès podrien haver arranjat la Plaça de Vendre, i no ho van fer, suposo que 
tenien altres projectes més importants, o més urgents, no ho sé.

Carrer Josep Soler, aquest està així des de que el tramvia va deixar de funcionar i es va 
asfaltar, no sé quin any era, però jo els asseguro que jo tinc 31 i sempre l’he vist així.  
Vostès van governar 4 anys i no el van arreglar, per què? Diguin-m’ho, amb el projecte 
redactat. 

És un projecte molt costós, l’última valoració econòmica pujava la quantitat 
d’1.300.000,00 euros, és molt difícil que aquest govern pugui assumir-ho. Per què ho vam 
posar en el seu moment en el pressupost? Perquè enteníem que era un projecte d’un 
cost raonable, que estava pressupostat antigament en 600.000,00 euros, però es va 
disparar a 1.300.000,00 euros, aquests són molts diners.

De Can Raimí és veritat que es podria fer la urbanització, però aquesta no està malament 
des de que el Sr. Eudald Calvo és alcalde, Can Raimí està malament des de fa molts anys. 
Per què vostès no van fer les obres d’urbanització de Can Raimí?

Sobre les Ginesteres tres quarts del mateix. De Can Cabot, nosaltres estem amb valentia 
assumint i iniciant la recepció de Can Cabot, perquè vostès no ho van fer.
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El clavegueram està malament des de que el Sr. Eudald Calvo és alcalde d’Argentona, la 
resta d’anys anteriors també estava malament excepte els quatre anys que va governar 
“Tots per Argentona” que llavors el clavegueram va estar molt bé. 

I així amb tot, que les voreres d’Argentona estan molt malament, menys els quatre anys 
que va governar el Sr. Pep Masó que les voreres estaven impol·lutes, es podia passar la 
llengua per les voreres d’Argentona.

Sobre la biblioteca, crec que hem estat sincers i sempre hem dit que aquest és un 
projecte complex, car, que depèn de tercers i que és un lloc cèntric i que costarà el temps 
que costi, i que no hi ha pressa.

Nosaltres volem tenir la biblioteca nova, però no li posem presses perquè preferim un 
bon equipament a no pas que passi com La Sala, que els projectes s’encareixen perquè hi 
ha molta pressa per a fer el parquet de La Sala i que després resulta que la sortida de 
l’aigua està malament feta i a la primera vegada que plou s’inunda i es fa malbé tot el 
parquet i s’ha de canviar abans d’inaugurar-se. Això és el que passa quan es fan les coses 
de pressa, com també amb el carrer Gran.

Educació, Joventut, ..., que hi ha una part d’increment del pressupost que depèn del 
personal, sí, clar, i del capítol 1, del capítol 2, i del 4 i del 6. Vostè Sr. Traby no ha llegit tots 
els capítols, evidentment que depèn d’algun capítol l’increment, perquè o bé fem més 
projectes, o bé dediquem més diners a arreglar les escoles, o perquè incrementem el 
capítol 4 per a fer projectes musicals a les escoles, ho he explicat abans a la presentació.

Per què el defensor del vilatà i el jutge de Pau no surten al pressupost? Perquè estan a 
Alcaldia per una reducció de capítols, no perquè eliminem coses, sinó perquè les 
reagrupem.

No els sembla bé que millorem les condicions salarials del personal de l’Ajuntament. 
Políticament els he de dir que discrepo, portem molts anys en aquest Ajuntament amb 
els sous pràcticament congelats, en una crisi que ha estat llarga, però crec que és de 
justícia que en el moment que l’Ajuntament recupera el dinamisme econòmic dels millors 
anys també el personal se’n beneficiï. Això no és la privada, aquí no depenem dels 
beneficis de l’empresa, però crec que és de justícia ajustar els salaris a la realitat actual.

Vostè Sr. Masó demanava un govern eficaç, eficient i creïble, aquí el té. Eficaç, eficient i 
creïble, entre altres coses per alguns fets que vostè ha destacat com per exemple amb la 
reducció de l’endeutament, fent les inversions que el poble necessita, amb la participació 
que aquest govern ha volgut donar, perquè entenem que la participació és un fet 
important en aquest municipi, ampliant el porta a porta al Cros i a les urbanitzacions i 
veïnats. Amb molts projectes que ara no llegiré perquè alguns ja els hem explicat i no els 
vull repetir.
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Vostè diu que li agraden tots els governs de la “CUP” menys el d’Argentona, ja quasi que 
el tenim això. Aquesta “CUP”, a la qual jo represento, vol portar a aprovació un 
pressupost de progrés, un pressupost que ve a consolidar aquesta recuperació 
econòmica, un pressupost que entoma aquestes inversions que s’han previst i també les 
inversions que tenim pendents, i no tenim por d’incomplir la regla de la despesa.

La Sra. Carmena ens ha sorprès acomiadant el regidor d’Hisenda perquè no volia 
incomplir la regla de la despesa, jo tinc el problema que sóc l’alcalde i el regidor 
d’Hisenda i és molt difícil que em fulmini a mi mateix, però els asseguro que la regla de la 
despesa em sembla una regla injusta i que vostès la facin servir d’arma per a portar-la 
aquí no em sembla bé. 

És una llei injusta perquè castiga als ajuntaments que estem fent bé la nostra feia, els 
ajuntaments que tenim superàvit. Que tenir superàvit és positiu? Sí, però tenir-ne molt 
no, encara que després em podem permetre una cosa que és amortitzar el deute per a 
després endeutar-nos per a fer noves inversions.

Vostès ens han portat una sèrie de propostes, algunes les vam recollir amb l’esperança 
que els poguéssim convèncer per a aprovar aquest pressupost. Nosaltres vam fer el 
pressupost amb l’idea que cap grup hi hagués de votar en contra, no ens hem sortit, en 
això hem fracassat perquè segurament no ens hem entès prou. 

Aquí el portem i esperem que s’aprovi, que sigui l’últim pressupost que nosaltres 
executarem en la seva integritat, i que puguem executar moltes de les inversions que 
hem pressupostat. Si no és així, també donarem explicacions del perquè no s’ha pogut 
fer.

Sr. Xavier Collet  Sr. Calvo, si la seva resposta a tot el que nosaltres li hem dit és que fa 
molts anys que tot està molt malament, fa molts anys que no es fa res, fa molts anys que 
els governs d’Argentona no han fet les coses que ara semblen necessàries, doncs poca 
il·lusió li veig a vostè en el govern perquè amb aquest argument no caldria fer res, 
estaríem igual que fa 30 anys. Les coses estan molt malament des fa molt de temps, 
doncs algunes coses s’han fet. 

El que es valora del govern és el que s’ha fet, jo he començat dient-li que estem en el 
tercer pressupost i comença a tocar fer balanç del que s’ha fet, i jo li he fet una llista de 
moltes coses que no s’han fet i vostè hauria de fer un balanç de les coses que sí que han 
fet.

No dic que aquestes coses no s’han fet des de fa molts anys, perquè està clar que totes 
les coses no es poden fer cada any, està clar, el que a vostès els falta és un objectiu clar 
en comptes de disparar i engegar tantes coses que després no acaben. El que els hagués 
calgut és un objectiu clar i acabar alguna cosa, aquest és el balanç que han de fer vostès.
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No pot ser que tingui com a argument dir que fa molts anys que no s’ha fet res i recordar 
que fa 10 anys el govern de “Tots per Argentona” tampoc va fer no sé què, quan a més a 
més tergiversa la realitat perquè en alguns dels exemples que ha posat s’ha posat de 
peus a la galleda. Sap per què no vam fer les obres de Can Raimí? Perquè nosaltres vam 
estar fent tot el que té vostè ara a sobre de la taula, i vostè ha parlat amb els veïns de Can 
Raimí i segur que els han explicat, estic convençut perquè m’ho han dit.

El govern anterior també tenia a sobre la taula el mateix que vam deixar nosaltres, que 
era el projecte d’urbanització i el projecte de reparcel·lació fet si aprovats, amb les 
inscripcions fetes al Registre i tot a punt per a començar les obres. Això és el que vam 
deixar a l’any 2011 a l’anterior govern, que bàsicament és el que hi ha ara, i vostè ho 
continua tenint a sobre la taula, com és que ens diu que no vam fer les obres si l’únic que 
té a sobre de la taula és el que vam fer nosaltres?

Miri si ho vam deixar a sobre la taula que la inscripció en el Registre que es van fer en 
aquell moment de totes les finques per a començar les obres caducava als 5 anys, i ara 
ha caducat ja. No sé quines conseqüències tindrà això per a vostès, no sé si pensen fer 
alguna cosa o no, però no pot dir les coses tant a la lleugera. 

Quan jo li dic que un govern de la “CUP”, amb els acompanyants que té, no té cap 
proposta, ni idea, ni iniciativa, 0 euros sobre habitatge i això és evident en tots els 
pressupostos, que vostè em digui que el model que nosaltres proposàvem en l’any 2007 
no es va tirar endavant, m’està reconeguem que com a mínim teníem una idea. 

Sap que va passar amb aquell model Sr. Calvo? Que els seus socis de govern s’hi van 
oposar, els socis de govern d’ara i del anterior s’oposaven a aquell model que nosaltres 
proposàvem i per tant no el vam tirar endavant, però teníem una proposta, un idea, del 
que m’he queixat jo és que tenen 0 propostes, 0 idees, res de res. És molt pobre que la 
seva resposta sigui aquesta. 

No tergiversi les coses, la regla de la despesa és evident que és injusta, nosaltres no 
l’utilitzem com a arma, el que li diem és que tant anunciar amb altaveus i repetidament 
que se saltarien la llei de la despesa per a fer moltes coses, està clar que no se l’han saltat 
perquè no han pogut fer res. És això el que critiquem nosaltres, no que estem d’acord 
amb la regla de la despesa, és evident que és injusta, però si vostès se la volen saltar 
hauríem d’aplicar-ho o no haver-ho dit en tant repetides vegades.   

Sr. alcalde  El resum seria que tot el que estem fent bé és gracies a vostès.

Sr. Eusebi Traby  En primer lloc li contestem perquè nosaltres sí que li escoltem a vostè, i 
quan vostè diu que a vegades ens ha escoltat crec que és una mica de falta de respecte.

M’ha agradat la seva actuació en aquest paper d’enfadat, no li havia vist mai i reconec 
que ho ha fet bé.
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En relació al tema de la biblioteca, si vol li ensenyaré l’expedient que tinc a casa de les 
vegades que han dit que del 2017 al 2018 s’inauguraria la biblioteca, no ens ho inventem, 
tinc tota la documentació i li ensenyaré, això no m’ho pot negar.

Sobre el tema del salari, vostè ha dit que sembla que nosaltres estiguem en contra de 
l’increment salarial, li llegiré l’informe de la interventora que diu: “... en aquest sentit, les 
retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, previstes en el pressupost de l’exercici 2018, 
NO S’AJUSTEN en cap cas al casos d’allò establert a la Llei de Pressupostos de l’Estat, suposa un 
increment del 14,02%...”, no ho diem nosaltres allò Sr. alcalde, ho diu la interventora, no 
canviï les coses. 

Per acabar diu que de les propostes que hem fet han recollit algunes, digui’m quines. Li 
vam fer una principal en la que vam insistir molt amb la Companyia d’Aigües i vostè va 
apuntar 200.000,00 euros i després, sense dir-nos res perquè només hem tingut una 
reunió, vostè ha tornat a posar 100.000,00 euros. Si això és recollir les nostres propostes, 
digui’ns quines són perquè potser no ens entenem.

Sr. alcalde  Dir-li que intento no fer teatre, intento fer política.

Vostè ens diuen que no defensen la regla de la despesa, però ara vostè sí que m’ha llegit 
el que explica la interventora en el seu informe que és aquesta restricció d’incrementar el 
capítol 1, una altra llei injusta del “Partit Popular” que està en el govern.

Crec que hi ha normes que regeixen el pressupost, algunes de més justes o que es poden 
entendre, i altres que no, i una de les que no és justament aquesta, la restricció d’ampliar 
el capítol 1.

Que la interventora ho diu? Sort que ho diu, és la seva feina. La interventora diu moltes 
coses de les quals tècnicament són molt correctes, però que políticament entenem que 
s’ha de fer més valent. La restricció del capítol 1 per desgracia continua existint i ho fa 
constar la interventora en el seu informe, però nosaltres entenem que també és un acte 
de valentia política tirar endavant un pressupost amb aquest increment de les condicions 
salarials dels treballadors, malgrat, i entenem i ho respectem, l’informe de la Intervenció.        

Sr. Francisco Fragoso  Buenas tardes y muchas gracias.

Hay una fábula que explica que un hombre mayor se encontraba sentado a las puertas 
de su pueblo, en la carretera que discurría por el centro de la población. Era un hombre 
observador y cada caminante que pasaba siempre se paraba a preguntarle por el pueblo 
que estaba a punto de cruzar.
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Uno de los caminantes le dijo que había oído que ese era un pueblo muy aburrido y el 
anciano le respondió: efectivamente amigo caminante este es un pueblo aburrido, triste 
y lleno de gente con mal humor.

Al poco rato llegó otro caminante y se dirigió al anciano preguntándole por ese pueblo 
del que todo el mundo hablaba tan bien. Y el anciano le dijo: efectivamente está usted a 
las puertas del pueblo más bonito que jamás haya visitado. Su gente es emprendedora, 
vive feliz y es muy amable.

Como ven el anciano adaptaba su discurso a lo que el caminante quería oír, porque al 
final la fábula dice que las personas estamos siempre predispuestas a agradar a los 
demás y en general nos gusta escuchar y reafirmar aquello que nosotros pensamos.

No sé si lo habré conseguido, pero quiero hacerles entender de una manera amable que 
estos presupuestos son exactamente los presupuestos que su gente quiere escuchar. 
Son los presupuestos de sus clientes. No son los presupuestos que necesita Argentona.
 
Para entrar en materia y sin ánimo de parecer el caminante malhumorado le voy a poner 
algunos ejemplos:

Primero, ya sabemos que en el pasado pleno de octubre ustedes vendieron a la gente 
que la aprobación de las ordenanzas fiscales implicarían una reducción del IBI derivado 
de la revisión de los valores catastrales y una gran parte de los “argentonins” lo notaran 
en una rebaja de unos pocos euros en las cuotas que les giraréis. Pero lo cierto es que, 
para no notar demasiado los efectos de esta reducción, ustedes decidieron compensar 
esta disminución aumentando el impuesto a las empresas más grandes -que, eso no 
quiere decir que sean las que más facturan-. Es decir, siguiendo la estela de la fábula que 
antes os estaba explicando, ustedes han rebajado ínfimamente el importe que pagaran 
sus "clientes" y se los han subido a aquellos quienes ustedes no tienen tanto aprecio. Eso 
es confiscación. Eso es persecución del sujeto pasivo. Ustedes apuntaron con sus "armas 
tributarias" a aquellos que no consideran sus clientes. Ustedes han ido a por ellos. Y todo 
por intentar rapiñar unos votos. Ya lo dijimos en su día. Eso no es bajar los impuestos. 
Eso es como si el Sr. alcalde dice que nos invita a todos los vecinos a cenar y, cuando 
llega el momento de pagar la factura, le coge el monedero al vecino que tiene a su lado y 
paga con su dinero. 
 
Lo mismo podemos decir en relación con la tasa de basuras. La bajada de la tasa de 
basuras es ínfima. Se ha comentado que la reducción se debe a que los "argentonins 
reciclan muy bien y que el sistema de recogida de basuras es un éxito". Esto no es cierto. 
El sistema de recogida de basuras es un auténtico fracaso porqué la mayoría de 
“argentonins” no lo usan. En Argentona, lo que se lleva, es el "turismo de basura". 
Nuestros vecinos se llevan la basura a otras poblaciones y ciudades porqué aquí no 
tenemos ni un contenedor. Esto no es un éxito del sistema, es un fracaso absoluto. 
Además, y por si esto no fuera suficiente, os recordamos que aquellos pocos que se usan 
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el sistema aprobado por ustedes, están obligados a comprar las bolsas que venden los 
monopolistas de las bolsas, es decir, a ustedes. La bajada de la tasa se compensa con la 
compra de bolsas. Os recordamos que a los “argentonins”, el sistema del "puerta a 
puerta" les cuesta casi UN MILLÓN DE EUROS (740.000,00 euros en concepto de tasas, 
más el precio de las bolsas, más lo que se gastan para ir a tirar la basura en otros sitios). 
Lo usen o no lo usen. Eso no es un sistema ni eficiente ni económico. Si lo que les 
importa, de verdad, el reciclaje y el medioambiente ya deberían haberse planteado un 
sistema alternativo para conseguir que la gran mayoría de “argentonins” lo usasen. ¿Nos 
pueden decir cuántas bolsas de cuantos domicilios recogen los trabajadores del sistema 
de recogida de basura al día? Les invitamos a que hagan el experimento. Y a que luego lo 
comparen con el total de gente que paga la tasa. Entendemos que no quieran hacerlo. 
Quedarían en evidencia. 
Segundo, este año se han terminado las subvenciones que venían de la Llei de Barris; 
parece ser que en el Cros y en las Ginesteres no se realizarán más inversiones. Ya 
sabemos que habéis decidido mantener la oficina de del Cros y la oficina de las 
Ginesteres derivada de la Llei de Barris (ahora, llamado "Cohesión").  Se nota que la 
mayor parte de sus votantes no son de ahí.

Tercero, éste es uno de mis favoritos, les tenemos que felicitar por lo que han 
conseguido con los presupuestos participativos, de verdad.  En relación con los 
presupuestos participativos del año anterior, tres de las cuatro propuestas que fueron 
aprobadas (estudio técnico para la climatización o cubierta de la piscina municipal 
(65.000€); mejora de los parques infantiles (180.000€); y mejora de la accesibilidad de la 
vía pública (121.000€) eran propuestas que llevábamos en nuestro programa electoral. Y 
nos hizo muy felices ver como salían escogidas. También nos hizo muy felices ver, como 
otra de las propuestas que llevábamos en nuestro programa y que quedó en quinta 
posición, al final fue aprobada. Estamos hablando de la remodelación parcial de la Plaça 
de Vendre cuya primera fase parece que se ejecutará en breve.
 
En relación con los presupuestos participativos de 2016, queremos preguntarles lo 
siguiente: ¿cuál es el estado de ejecución de las propuestas aprobadas? Nos gustaría que 
nos facilitaran documentación al respecto. 

Por otro lado, en relación con los presupuestos participativos de este año, queremos 
hacer hincapié en que, por segundo año consecutivo, la mejora de la accesibilidad de la 
vía pública ha sido ganadora (propuesta que, como no, también llevábamos en nuestro 
programa). Fíjense, esto es lo que preocupa a los ciudadanos de Argentona. Esto es lo 
que les preocupa y no otros temas que son ajenos a nuestra Vila y con los que ustedes se 
gastan el dinero que tan duramente se ganan, día a día, nuestros vecinos. Nos referimos, 
entre otras cosas, al dinero que se gastan en asociaciones que se dedican a fomentar la 
ruptura de España y en fomentar el discurso del odio. Pero bueno. Es cuestión de 
prioridades y en el “Partit Popular d'Argentona” lo tenemos muy claro. Y los hechos nos 
dan la razón, aunque luego se esfuercen en menospreciarlo.
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Finalmente, no podemos olvidarnos de la fábula que, al inicio de mi intervención os 
estaba relatando. ¿Saben cuál ha sido la tercera propuesta aprobada este año? Un nuevo 
local para el Cau de Argentona. Los felicitamos por saber movilizar a sus votantes, 
tenemos que aprender de ustedes. Quid pro quo. Quid pro quo. Hoy les ayudáis en esto y, 
el día de mañana, os ayudan con sus votos. Una lástima, por eso, porque la propuesta 
que se quedó a las puertas de ser ganadora por una diferencia de solamente 13 votos 
fue otra que llevábamos en nuestro programa: la inversión en caminos escolares seguros 
para que nuestros niños puedan ir de manera segura, a pie, en bicicleta o en patines, 
fomentando así su actividad física diaria, hasta su colegio. Sin riesgos. Cuestión de 
prioridades. 

Quinto, en relación con la propuesta de desaparición de la zona azul por zona roja, 
queremos hacerles una serie de preguntas -aunque no se haya propuesto aun 
formalmente:
 
¿Toda la zona azul pasará a ser roja? ¿O solo una parte (por ejemplo, la más céntrica)?
¿Se podrá aparcar gratuitamente durante un lapso prudencial de tiempo? ¿Cuánto 
tiempo?
¿Cuándo se supere el periodo gratuito, podrá continuar estando el vehículo estacionado 
si se paga?
 
Esto lo comentamos porqué nos parece que dicha modificación debe estudiarse 
seriamente. Sobre todo por el impacto que pueden tener para la gente que baja al centro 
a comprar. En el caso que se redujera el lapso de tiempo de estacionamiento o en el caso 
que se redujeran las plazas de estacionamiento podrían tener un impacto muy serio a los 
comercios de las zonas afectadas. No queremos que los “argentonins” tengan que ir a 
localidades vecinas a comprar o a consumir si en Argentona lo pueden hacer.
 
Sexto, una cosa que nos ha sorprendido ha sido el aumento de casi un 10% de la partida 
relativa al personal del Ayuntamiento como consecuencia del convenio colectivo que este 
gobierno ha suscrito, en nombre del Ayuntamiento, con los trabajadores del consistorio.
 
No estamos en contra de la negociación como herramienta de mejora de las condiciones 
de trabajo de los funcionares y trabajadores en nómina del Ayutamiento. Ahora bien, sí 
que estamos en contra de que se haya aumentado la masa salarial del personal en casi 
un 8% porqué es una subida que nada tiene que ver ni se parece al aumento de los 
precios que ha habido en los últimos años. Esto representa una seria desventaja 
respecto a los demás ciudadanos de Argentona. Nos podría llegar a parecer bien que el 
aumente hubiese sido el equivalente a la evolución del IPC durante los años que no se les 
ha incrementado el salario. Pero, muy a nuestro pesar, incluso esto no sería posible por 
una simple razón. La subida es contraria a Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y, 
por ende, ilegal. Pero bueno, de nuevo, que fácil es tomar decisiones con el dinero de los 
demás.
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Séptimo, otro ejemplo meramente clientelar ha sido el hecho de que ustedes han decido 
mover prácticamente la totalidad de los ahorros del Ayuntamiento de Argentona a la 
llamada Banca Ética Triados. No ha sido una decisión tomada con raciocinio. No ha sido 
una decisión estudiada. Fue una decisión política. Una decisión derivada del delirio de la 
senda independentista. Una decisión que puede tener un coste muy elevado para el 
Ayuntamiento y, por ende, repercutir a nuestros convecinos. Intereses, comisiones, 
coberturas  y garantías. ¿Qué hay de esto? ¿A qué riesgos estamos expuestos? ¿Se pidió 
algún estudio a los efectos de que emitiesen un informe donde expusieran todo esto 
analizando los pros y contras? ¿Tomaron una decisión informada y sin conflicto de 
intereses?
No podemos tolerar que se tomen decisiones de tal envergadura por motivos 
emocionales y políticos. 

Solo podemos sacar una cosa buena de esto, ahora ya sabemos el nombre de su nuevo 
"amo y señor". Y se trata de una nueva banca... a la que habrá de recurrir para 
financiarse. 

¿Y saben por qué? ¿A ver si les suena la siguiente frase: "(...) l'Ajuntament està perdent 
capacitat de finançar les seves pròpies inversions mitjançant recursos propis i això farà més 
necessari haver de recòrrer a operacions financeres per tal de poder finançar aquestes 
operacions". Y es que, la capacidad de financiación que tenía el Ayuntamiento el pasado 
año fue de, aproximadamente, 2.600.000€. Según los presupuestos de este año, será de 
300.000€. De nuevo, quid pro quo. Y de nuevo, otra forma de clientelismo. Enhorabuena. 
Su nuevo amo y señor estará muy contento.
 
Octavo, finalmente, y para que no piensen que todo lo que han hecho está mal, nos ha 
gustado mucho que hayan decidido ampliar y mejorar la Plaça de Montserrat. Nos alegra 
mucho que se preocupen por ello. En Argentona hacen falta plazas y sitios donde 
nuestros críos puedan salir a jugar en sitios modernos, adaptados y seguros. 

Noveno, ahora bien, no podemos dejar de decir que echamos en falta propuestas 
relativas al apoyo a los emprendedores y a la creación de empresas y trabajos. Ya hemos 
visto que, ustedes, prefieren ponerles trabas. Trabas subiendo el IBI a las empresas más 
grandes, trabas a las terrazas de los bares, trabas con el indignante sistema de recogida 
de basuras a los que los empresarios de nuestra Vila tienen que acogerse y pagar.
 
Con todo lo que le acabo de decir entenderán que desde el “Partido Popular” no 
podamos votar a favor de los presupuestos que hoy nos presentan.
 
No haremos lo mismo que otros caminantes de este Consistorio que a pesar de ser 
malhumorados como el del principio de la historia que les he contado en mi intervención 
inicial, van a hacer ejercicios de filibusterismo político y van a callar su desacuerdo.
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Son unos presupuestos que además de no atender las prioridades de los ciudadanos han 
recibido el informe negativo de la Intervención y la Secretaria de este Ayuntamiento. Ya 
sé que ustedes son especialistas en incumplir la ley (así les va) pero nosotros no 
podemos aprobar unos presupuestos que serán tumbados por la ley.
 
Por otro lado también he de decirles que tampoco me parecen unos presupuestos 
creíbles. No lo digo por lo que vayan a hacer, lo digo por lo que han dejado de hacer de 
las cuentas del año pasado que ustedes no han aplicado. Entiendo que no les habrá 
convenido porque lo primero es contentar a su clientela.
 
Pero claro si no son capaces de cumplir lo que firman imaginen que pueden pensar los 
ciudadanos sobre sus futuras promesas. Me recuerdan a una época de este 
ayuntamiento en la que lo que se imponía era aquella máxima de “Ni una mala palabra ni 
una buena acción” para los adversarios políticos y por lo tanto para los ciudadanos que 
no les han votado a ustedes y que no forman parte de la clientela fija.
 
En definitiva les anuncio nuestro voto negativo y ya les anticipo que por mucho que 
ustedes los saquen adelante (con el apoyo incondicional de los practicantes del 
transformismo político de este pleno) son unas cuentas destinadas al fracaso.
 
Aprovecho por último para desearles a todos los presentes y a los que nos escuchan a 
través de la radio una feliz Navidad, esa celebración que ustedes han sustraído de las 
calles de Argentona por intereses electorales y clientelismo del barato. Supongo que no 
suspenderán la cabalgata ni el parc de Nadal, ni prohibirán que los reyes visiten las casas 
de los más pequeños.  Por no  hablar de cancelar sus celebraciones familiares, ni  dejar 
de comer los canelones o de disfrutar en familia de la comida del día de Navidad.
 
Su actitud solo hace que sustraer unas fiestas que son de todos y que ni siquiera ustedes 
conseguirán eliminar.
 
Bona nit y felices fiestas.

Sr. alcalde  Moltes gràcies Sr. Fragoso. 

De la seva intervenció en principi he entès que feia una metàfora, que hi havia un 
caminant que entrava a un poble, pensava que era una metàfora. Després, quan ha dit 
que no havia vits els llums de Nadal he entès que no era una metàfora, que realment 
vostè s’havia equivocat de poble perquè jo quan venia cap aquí he vist els llums de Nadal 
i fins i tot ahir a la nit els vaig veure encesos. Per tant, o no transitem pels mateixos 
carrers o en aquest poble metafòric vostè se’ns hi ha perdut.

Diu que nosaltres perseguim les empreses amb les sancions per les terrasses, però 
després ens diu que hem de complir la llei, no hi haurà una contradicció? Perquè no les 
multem pel fet de tenir terrasses, multem als establiments pel fet de no tenir llicència, 
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per ocupar més metres dels que tenen acordats o per no retirar les taules i cadires a la 
nit. Vostè entendrà que no perseguim les empreses perquè ens caiguin malament, sinó 
perquè no compleixen la normativa vigent.

També m’ha sorprès que digués que a nosaltres no ens agraden les empreses, entre 
altres coses, perquè les empreses ens agraden i hauran ara i sempre. El que intentem és 
afavorir l’ocupació amb aquestes ajudes a les empreses per a contractar treballadors, 
ajudes que moltes empreses d’Argentona s’acullen i estan molt bé perquè contracten a 
gent del poble. És una mesura per a combatre la taxa d’atur.

M’ha estranyat que vostès parlés del deliri de posar els diners a Triados Banc. Delirant no 
estic, és un banc com qualsevol altre, és una entitat financera privada amb la principal 
diferència amb les altres que és una banca ètica, és a dir, que  no inverteix en armament 
que serveix per anar a guerres i perquè mori gent.

Encomanant-me a aquest esperit nadalenc que vostè ens explicava abans, li diré que 
seria millor un món sense guerres i sense armes. Prefereixo que estiguin els diners en 
una banca ètica que no pas en una banca no ètica.

Per què es van treure els diners de CaixaBank i Sabadell? Perquè aquestes empreses han 
decidit fer política, i quan entres en el joc de la política de vegada cauen pals per a tot 
arreu, i un pal que els va caure, per desgràcia pocs, és el coratge que va tenir aquest 
Ajuntament de plantar-los cara i retirar els diners d’aquests comptes, de fet estan bastant 
buits ja.

Quan de vegades dic aquí que no se m’escolta ho dic amb la mà al cor, perquè tornaré a 
explicar-ho. La zona vermella és de pagament? No, ho repetiré tantes vegades com faci 
falta i crec que em quedaré curt, avui ha sortit dues vegades. La zona vermella no és de 
pagament, és gratuïta, estic segur que al mes de gener o febrer, en aquest mateix lloc, en 
tornaran a preguntar el mateix.

Vostè diu que ampliar el capítol 1 és il·legal, és veritat, en això quasi que li donaré la raó, 
vostès han fet una llei que diu que no podem ampliar el capítol 1 i després, quan aquí els 
partits d’esquerres proposem una proposta per ampliar-lo vostè ens diu que és il·legal, sí. 
Doncs li dic una cosa, canviem la llei. 

El Sr. Rajoy, el Sr. Albiol i tota la colla de polítics del “Partit Popular” sempre repeteixen 
que estan a favor de la recuperació econòmica i que s’està reduint l’atur. Si vol que es 
redueixi més l’atur, o més ràpid, permeti’ns als ajuntaments contractar, d’acord amb la 
normativa actual. Si la normativa actual no ens ho permet podem fer dues coses, o baixar 
el cap que és el que fan molts, o tirar pel dret que és el que farem.
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Si és il·legal l’únic que li demano és que no ens apliqui el 155 a l’Ajuntament d’Argentona i 
ens enviïn a la Guàrdia Civil, és l’únic que demanaríem per mantenir la nostra integritat 
física.

Torna a repetir que no li agrada que les empreses grans paguin una miqueta més. Crec 
que és interessant que qui més té més pagui, aquest principi que és un principi de 
justícia fiscal, nosaltres creiem que sí que l’hem d’aplicar i el mantindrem, no em referiré 
més perquè ja se n’ha parlat en altres Plens.

Ha criticat el sistema PaP, i ho entenc, és un dels puntals del seu programa polític i jo li 
respecto. Entengui també que jo em defensi, o defensi el sistema que nosaltres creiem 
que és el més bo, el més òptim, el que serveix per a reciclar més, el que respecta més el 
medi ambient i que, a més a més, és el més econòmic pels ciutadans d’Argentona. El 
sistema de recollida PaP és un sistema que acabaran aplicant la majoria de municipis, no 
només de Catalunya, sinó de tota Europa perquè és l’únic sistema que permet una 
recollida que mantingui la puresa, nosaltres estem en un 87% de recollida selectiva ben 
seleccionada.           

Que hi ha gent que no fa servir el sistema PaP i porta la brossa a Mataró o a Cabrera? És 
cert. Ho trobem trist i no ens agrada, però entengui que a vegades contra això nosaltres 
no podem fer res. L’únic que podem fer és més pedagogia perquè entenguin això que 
estic explicant ara, que el sistema PaP és un sistema que fa que el nostre planeta visqui 
més i millor. Si la gent vol seguir cremant els seus residus després les conseqüències 
ecològiques seran les que seran.

Nosaltres no podem fer gaire cosa més, si una persona entra la seva brossa en el cotxe i 
se l’emporta a Mataró, el mal l’està fent al Medi Ambient i a la seva consciència. Nosaltres 
oferim un sistema públic i després ells ho fan amb aquest sistema alternatiu; això és com 
si la Generalitat ofereix un sistema de sanitat pública i després hi ha algú que prefereix 
curar-se a casa, o anar per una mútua, o anar a un altre país a medicar-se, no ho entenc 
perquè crec que el sistema públic català és un sistema eficient, però també passa, el 
mateix passa amb el sistema de recollida PaP.

A nivell personal li demano per favor que no digui que quan nosaltres aprovem qüestions 
en el pressupost, o en el moment que sigui, ho fem per a la nostra clientela, si de cas per 
a la ciutadania. Li asseguro que els vots de la “CUP” són relativament pocs, son mil i 
escaig, dir que governem per a mil i escaig habitants d’un total de 12.000, entendrà que si 
ho féssim seriem el pitjor govern de la història de la humanitat. 

També li demano, per favor, que no digui que la gent del Cau són votats de la “CUP”, li 
demano per ètica perquè no em sembla bé que digui això. No és just i no és així. No és 
real, i entre altres coses perquè la majoria de gent que va al Cau són menors de 18 anys, 
és difícil. Li demano quasi com un favor.
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Volia acabar amb algunes qüestions que ha dit que sí que li han semblat positives. Les 
obres de la Plaça de Vendre que s’efectuaran com vostè ha dit en breus i les obres de la 
Plaça Montserrat que és un dels grans projectes, que no és ben bé una novetat perquè ve 
d’una altra història, però és un projecte molt interessant.

El projecte de la Plaça Montserrat és molt interessant perquè Argentona no disposa d’un 
parc infantil en condicions, era una crítica que feia i jo estic d’acord, i el govern ho 
comparteix. Per això creiem, i va quedar reflectit els pressupostos participatius de l’any 
passat, que els parcs infantils necessiten una millora. S’estan fent les obres a la Plaça del 
Molí i es farà aquesta ampliació a la Plaça Montserrat, per a disposar d’una plaça infantil 
digna pels nens/es d’aquest poble.

Sr. Arnau Aymerich  En referència a la qüestió del casal d’avis, dir que desconec a quina 
partida consta, però és una cosa que tinc notícia fa unes setmanes. El pressupost del 
2017 era molt complicat d’executar i en principi està parlat que l’any que ve, a la que 
tinguem el pressupost vigent, el podrem executar el més aviat possible.

Sr. Francisco Fragoso  Sobre el tema de la luces de Navidad, ¿cuándo se han puesto? 
¿Hace dos o tres días cómo mucho? El día que las estaban instalando estaba reunido con 
usted. ¿El hilo musical se ha puesto?, no estoy mintiendo, es la realidad que veo en la 
calle.

Respecte a la repetición de lo de las zonas rojas, sólo hemos tenido una reunión con 
usted sobre el tema de los presupuestos, nos lo explicó y dijo que no sabía cómo se iba a 
hacer ni cómo e iba a trabajar, como no lo sabíamos lo hemos preguntado.

Hemos intentado hacer algunas reuniones, sé que ha estado muy ocupado, vale, lo he 
respetado y punto. 

Del tema de las basuras no es mentira lo que decimos, es lo que vemos, yo no me 
invento nada. Si voy al barrio del Cros me encuentro las bolsas tiradas por todos los 
lados, si me dice que es mentira le traigo todas las fotos que quieran. 

Aquí en el centro de Argentona pasa exactamente lo mismo por algunas zonas. Si quiere 
podemos hacer la prueba, contamos las bolsas de basura que recoge un camión por la 
noche y los vecinos que somos.

Sobre el reciclaje, yo soy el primero que dice que se ha de reciclar, pero tengo pregunta 
que le he hecho varias veces en su despacho porque no lo quería sacar en el Pleno. Yo 
siempre he dicho que los árboles hay que respetarlos, ¿usted sabe cómo han dejado el 
pueblo de bolsas amarillas colocadas en los árboles y suciedad por todos los 
alrededores? ¿De eso no se queja nadie?       
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Sr. alcalde  Entenc el seu posicionament, entendrà que no ho comparteixi per raons 
obvies.

Recullo també la crítica en quant que hi ha alguns llocs on s’està acumulant una part de 
la brossa que no s’està fent amb el sistema del PaP. Sap que intentem fer les millores 
oportunes perquè el sistema funcioni al 100%, ara mateix no és així i som conscients. Ho 
assumint críticament, però creiem que amb més pedagogia, més discurs i més picar 
pedra, al final aconseguirem que tothom ho faci be.

En relació als llaços grocs que hi ha per tot el poble, com es pot imaginar no els ha posat 
l’Ajuntament. A mi no em desagrada, és una qüestió que supera l’àmbit local i és el que hi 
ha.

Vostè diu que creu en el reciclatge i jo crec que, amb les dades a la mà, el millor sistema 
de reciclatge és el del PaP. Si vostè em demostra que hi ha un que és millor li asseguro 
que el posarem al programa de les properes eleccions. Nosaltres entenem que és el 
millor, però si hi ha un altre de millor el canviarem, no som uns dogmàtics del PaP, és que 
creiem que és el millor sistema per a respectar el Medi Ambient.

Sr. Francisco Fragoso  Yo no estoy en contra del reciclaje, lo único que hay sitios donde 
se puede hacer el PaP y otros en los que no se puede hacer. Sistemas de recogida hay 
muchos.

Claro que se recoge un 87% del reciclaje, si se recoge menos basura. El tema de las 
basuras no es un debate en el que quiera entrar ahora.

Sr. alcalde  Jo tampoc vull entrar perquè com vostè sap, tota discussió de política a 
Argentona acaba en el PaP.

Sr. Francisco Fragoso Estamos en el tema de los presupuestos y una cosa que ha dicho 
es a veces hay que ser valiente y no cumplir la ley, o yo lo he entendido así. 

Hay unas leyes que hemos de cumplir todos, usted imagínese que tenga 100 vecinos que 
sean valientes y que digan que este año el IBI y el impuesto de vehículos no lo pagan, 
¿qué pasaría? Están cometiendo un delito también, están incumpliendo la ley.

El ayuntamiento es el que ha de dar el primer ejemplo de respetar la ley y trabajar para 
todo el pueblo, es lo que le estoy diciendo.

Sr. alcalde  L’entenc quan diu que s’ha de respectar la llei, el que també dic és que quan 
s’incompleix perquè políticament es considera que s’ha de ser objector, també s’han 
d’assumir les conseqüències, això és l’únic que dic.
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Si vostè diu que la gent que té un vehicle no paga l’impost de vehicles, llavors la força 
coercitiva de l’administració farà que s’embargui aquell cotxe. Si vostè no paga l’IBI la 
força coercitiva de l’administració farà que se li embargui la casa. 

Únic que dic és que siguem responsables dels nostres fets, com que entén que vostè 
m’està parlant també d’altres coses, jo també entenc que si a Argentona es permet el 
referèndum, després també hagin les conseqüències i responsablement les assumirem.

Que nosaltres aprovem un pressupost en el que superem el capítol 1 que ens permetria 
la llei, doncs si algú ho porta als jutjat nosaltres explicarem el que hem fet. Fins aquí és el 
que puc dir, ja hi haurà un jutjat del contenciós-administratiu que ens dirà si es pot o si 
no es pot fer.    

Sotmesa a votació l’anterior moció s’aprova per 9 vots a favor (Eudald Calvo Català, 
Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Pere Móra i 
Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, Àngel Puig Boltà i 
Susana A. López Rico), 7 vots en contra (Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, 
Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé, 
Eusebi Traby Ysalgue i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 1 abstenció (Salvador Casas 
Burgués)

Sr. alcalde  Agrair la presència de la Sra. interventora avui aquí. Bona nit i moltes gràcies 
per ser-hi.

Agrair l’acte de responsabilitat que ha fet el “Partit Socialista” perquè crec que en poques 
ocasions passa que després d’expulsar un grup del govern, de manera responsable 
s’acaba aprovant un pressupost. Com a alcalde crec que és de rebut agrair-ho. 

En aquest moment, per ordre de l’alcalde, es reprèn l’ordre del dia de la sessió passant-se 
a tractar el punt 3.2)

3.2) Modificació hora de celebració del Ple Corporatiu.-

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Vist que en sessió plenària de data 6 de març de 2017 es va acordar, entre d’altres, 
establir com a prova pilot l’hora de convocatòria dels Plens Municipals a les 18:00 hores 
els mesos de setembre a desembre de 2017, en suport a la iniciativa de reforma horària.

Vist que aquesta prova pilot s’ha endut a terme amb resultats òptims, i de conformitat 
amb allò previst a l’article 12 del ROM, al Ple Corporatiu proposo l’adopció del següent 
acord:
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Primer.- Modificar l’hora de celebració del Ple Corporatiu que serà a les sis de la tarda, a 
partir del proper Ple Corporatiu de gener de 2018.

Segon.- Notificar els presents acords als interessats i donar difusió per tal que sigui de 
públic coneixement.”

Sra. Montserrat Capdevila  Per argumentar que el nostre vot, com ja saben, serà en 
contra de fer els Plens a les 6 de la tarda, però també hi ha algunes preguntes que ens 
agradaria que ens contestessin.

Como nota informativa, les assistències al Ple els sis primers mesos d’aquest any era 
entre 20-21 persones que venien a escoltar-lo aquí en directe, ara aquests sis últims 
mesos estem en una mitjana de 14-15 persones. Ja sé que el Ple és un òrgan que la gent 
hagi de venir, però està bé que la gent del poble tingui aquest privilegi.

Des del 2015 estem intentant implantar la reforma al nostre poble i ens preguntem què 
s’ha aconseguit. S’ha fet alguna campanya de sensibilització? On és el poble si això és una 
iniciativa ciutadana? 

Creiem que és un propòsit només polític, i potenciant a sobre una desigualtat sobre la 
resta de ciutadans. S’ha fet algun procés participatiu amb debats, conferències, etc.?

Creiem que s’ha d’impulsat, assessorar i ajudar, i això ho venim dient des de la primera 
moció que es va presentar en aquesta casa. L’estudi-debat pel canvi requereix que la 
societat, especialment el món laboral, escolar, comercial, cultural i esportiu, estigui tot 
coordinat. Ha de ser una acció coordinada de tots els poders, polítics i de la ciutadania.

Els principals acords de la reforma horària pel que fa a càrrecs electes diu: “... ser 
responsable i respectuós amb el temps dels altres, facilitar la conciliació de la vida personal i 
professional de les persones col·laboradores, arribar a un acord consensuat i ser flexibles a 
l’hora de canviar reunions, actes i plens davant de demandes de càrrecs electes...”, no cal dir 
res més, això a vostès no els interessa i s’ho passen pel forro.

De la moció aprovada amb el canvi d’hora del Ple com a objectiu, s’esdevenien uns 
compromisos per part de l’Ajuntament que a hores d’ara encara no sabem com estan 
davant la impossibilitat de trobar dia i hora per a poder explicar-nos els temes amb el 
regidor que ho porta.

Hi havia una taula rodona abans de l’estiu del 2017, uns estudis d’hàbits de compra, que 
aquest sí que es van fer però a partir de 2/4 de nou per incompatibilitat horària amb els 
comerços, s’havia d’explicar el full de ruta sobre la realitat horària del municipi i cap a on 
es volia caminar, entre d’altres campanyes, increment de comerços a tancar abans, una 
campanya a famílies i alumnat a través del Consell Escolar Municipal, etc.
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Hi havia un grup impulsor que sabem que fa temps que no es convoca, què feia aquest 
grup i on està?

L’altre punt que m’agradaria que contestessin és com s’ha valorat i amb quins criteris la 
satisfacció òptima del canvi horari del Ple?

Sr. alcalde  Intentaré contestar en general.

Valorem positivament el canvi d’hora del Ple? Sí

Valorem positivament la idea de fons de la reforma horària i la conciliació laboral i 
familiar? Sí

Hem aconseguit que molts dels consells, reunions de participació, etc. que siguin 
organitzades directament per l’Ajuntament avancessin els seu horaris i intentin respectar 
una hora de finalització que permeti anar a sopar? Sí, no sempre, potser hi ha algunes 
excepcions, però sí en general. En aquest sentit relatiu, èxit.

Hem aconseguit que molts comerços facin uns horaris adaptats als horaris europeus? 
Alguns sí, van ser un dels agents impulsors, jo diria que van ser els líders d’aquesta 
proposta; d’altres és evident que no, alguns per motiu obvis com per exemple els bars, és 
molt difícil intentar convèncer-los que tanquin a les 7 de la tarda. 

En la resta de comerços hi ha de tot, en els que està costant més a dia d’avui són les 
grans cadenes perquè tenen uns horaris que venen marcats des de fora, aquí hi ha molta 
feina per a fer. A la indústria passa una mica el mateix, les indústries més grans 
d’Argentona funciona amb una sèrie de torns. Un èxit relatiu.

A les escoles hi havia una llei que la devia tombar el Constitucional, era una llei que 
pretenia avançar en aquest sentit, de fet fins i tot l’Estat s’hi va posar bé per a intentar 
aquesta conciliació laboral i familiar. Crec que no s’ha tirat endavant perquè canviar els 
horaris de les escoles depèn de la Generalitat.

Nosaltres vam intentar aplicar-ho a alguns treballadors i ens ha portat molts problemes. 
Per posar un exemple, nosaltres hem intentat que els conserges que estan als 
equipaments municipals, especialment els esportius, marxessin a una hora decent, això 
ha portat moltes complicacions. Estem molt orgullosos perquè creiem que de la mateixa 
manera que els electes hem d’intentar conciliar la nostra vida laboral i familiar, també els 
conserges tenen aquest dret.

Crec que s’ha avançat, i m’agradaria seguir avançant.

Tornant al tema que ens ocupa que és el canvi d’hora del Ple, avui és un exemple. Ha 
començat el Ple a les sis de la tarda, ha anat arribant la gent i ara hi ha la mateixa més o 
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menys que quan ha començat. Entenc que al final, en qüestió de volum de gent, la que 
està interessada ve i la que no està interessada en venir ens escolta per la ràdio o per 
altres mitjans per assabentar-se del que passa en política en Argentona.

Sr. Francisco Fragoso  No sé si lo he escuchado bien. A las seis, cuando hemos 
empezado, ¿cuántas persones dice que habían en el Pleno? Los regidores que estamos 
aquí sentados, ¿no? Han empezado a llegar a partir de las 7 de la tarde.

Yo me amoldo al horario que sea, pero creo que adelantando los Plenos vendrá menos 
gente cada vez.

Sr. alcalde  Jo no estic d’acord Sr. Fragoso

Sr. Arnau Aymerich  Com ha dit la Sra. Capdevila, ens va costat trobar un dia per a fer 
aquesta reunió. Jo vaig proposar fer aquesta reunió de seguiment i no hem trobat cap 
altre dia. Intentem-ho, trobar un dia.

Sra. Montserrat Capdevila  Només vull saber quins criteris s’ha seguit per a la 
satisfacció de les sis.

No sé si es pot valorar que en comptes de les sis de la tarda fos a les sis i mitja, només 
perquè jo no arribo mai a aquesta hora. És una mica com a consens amb el que estava 
dient, que tots puguem estar, sinó no passa res, seguiré arribant tard i ja m’adaptaré.

Sr. alcalde  Entenc la seva proposta, això seria un punt entremig.

El govern no ho ha valorat perquè no teníem aquesta proposta a sobre la taula. Si és una 
proposta formal es pot valorar en Junta de Portaveus o en les properes Comissions 
aquest canvi d’horari.

Aprovem aquesta proposta i si després decidim entre tots canviar-ho, ho fem.

Sr. Francisco Fragoso  Se podria hacer por voto particular ahora?

Sr. alcalde  Si es fa la proposta formal sí, en lloc de posar les sis que sigui a dos quarts de 
set.  

Sotmesa a votació la esmena formulada per la Sra. Montserrat Capdevila rectificant l’hora 
de celebració del Ple Corporatiu a les 6:30 hores de la tarda, s’aprova per 9 vots a favor 
(Pep Masó Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat 
Capdevila Cañadas, Assumpta Boba Caballé, Eusebi Traby Ysalgue, Salvador Casas 
Burgués, Susana A. López Rico i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 8 vots en contra  (Eudald 
Calvo Català, Guillem Saleta Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Pere 
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Móra i Juvinyà, Carles Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, i Àngel Puig 
Boltà)

L’anterior moció esmenada quedarà redactada de la següent manera:

“3.2) Modificació hora de celebració del Ple Corporatiu.-

Vist que en sessió plenària de data 6 de març de 2017 es va acordar, entre d’altres, 
establir com a prova pilot l’hora de convocatòria dels Plens Municipals a les 18:00 hores 
els mesos de setembre a desembre de 2017, en suport a la iniciativa de reforma horària.

Vist que aquesta prova pilot s’ha endut a terme amb resultats òptims, i de conformitat 
amb allò previst a l’article 12 del ROM, al Ple Corporatiu proposo l’adopció del següent 
acord:

Primer.- Modificar l’hora de celebració del Ple Corporatiu que serà a les 18:30 de la tarda, 
a partir del proper Ple Corporatiu de gener de 2018.

Segon.- Notificar els presents acords als interessats i donar difusió per tal que sigui de 
públic coneixement.”

Sotmesa a votació l’anterior moció esmenada s’aprova per 9 vots a favor (Pep Masó 
Nogueras, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Montserrat Capdevila Cañadas, 
Assumpta Boba Caballé, Eusebi Traby Ysalgue, Salvador Casas Burgués, Susana A. López 
Rico i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 8 vots en contra  (Eudald Calvo Català, Guillem Saleta 
Perejoan, Aina Gómez Herrera, Arnau Aymerich Casas, Pere Móra i Juvinyà, Carles 
Martínez i Quiroga, Montserrat Cervantes Codina, i Àngel Puig Boltà)

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

Abans de ser exposat aquest punt es retira de l’ordre del dia  

3.4) Nomenament d’en Josep Puig i Cadafalch com a fill adoptiu de la vila 
d’Argentona, a títol pòstum.

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

“Vist que per Decret d’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2017 es va acordar iniciar 
l’expedient administratiu per determinar els mèrits o circumstàncies que aconsellin 
concedir la condició de fill adoptiu a en Josep Puig i Cadafalch, a títol pòstum, a petició de 
l’entitat Amics d’en Josep Puig i Cadafalch i en commemoració del 150è aniversari del seu 
naixement.
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Vista la proposta elaborada per l’Instructor de l’expedient en la que es recullen el conjunt 
de mèrits personals al·legats i en la que es proposa la concessió del títol de fill adoptiu 
d’Argentona a en Josep Puig i Cadafalch, a títol pòstum.

El títol de fill adoptiu és vitalici, si bé queda supeditat al que disposa l’article 28 del 
Reglament de Protocol, Honors i Distincions de la Vila d’Argentona.

És per això, i d’acord amb l’article 13 i següents del Reglament de protocol, honors i 
distincions de la vila d’Argentona, al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels acords 
següents:

Primer.-  Concedir a en Josep Puig i Cadafalch el títol de fill adoptiu d’Argentona, a títol 
pòstum, ja que la seva trajectòria mereix la consideració i agraïment institucional, d’acord 
amb la proposta de mèrits presentada.

Segon.-  Notificar els presents acords a la família i a l’entitat que ha promogut el 
nomenament.”

Sr. Àngel Puig  Com ja sabeu, al llarg d’aquest anys s’ha estat celebrant el 150 aniversari 
del naixement de Josep Puig i Cadafalch, el 17 d’octubre va ser el dia del seu naixement i, 
a proposta de l’Associació d’Amics de Puig i Cadafalch, se’ns va demanar que se nomenés 
fill adoptiu a la figura de Puig i Cadafalch.

Això és que portem a aprovació avui al Ple, ja que si s’aprova divendres a les 7 de la tarda, 
al Saló de Pedra, faríem l’acte de nomenament de fill adoptiu a Josep Puig i Cadafalch.     

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

3.5) Rectificació de l’inventari de béns referit a 31 de desembre de 2016

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Examinat l’expedient relatiu a la rectificació de l’inventari de béns que reflecteix les altes i 
baixes produïdes fins al 31 de desembre de 2016, respecte a la última rectificació de 
l’inventari de béns de l’Ajuntament d’Argentona que va quedar fixada en l’import de 
77.113.982,02 euros.

Vist el que es preveu als articles 222 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 100 i següents del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals.

Per tot això, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets consolidat de l’Ajuntament 
d’Argentona i del Patronat Municipal del Museu del Càntir, referida a 31 de desembre de 
2016, l’import del qual suma la quantitat de 77.186.442,43 euros dels quals:

 75.839.041,15 euros corresponen a l’Ajuntament d’Argentona en incorporar-se les 
altes que s’han produït des de la data de l’anterior rectificació de l’inventari, per 
import de 1.931.564,29 euros, i deduïdes les baixes, per import de 942.900,03 euros, i

 1.347.401,28 euros corresponen al Patronat del Museu del Càntir en incorporar-se les 
altes que s’han produït des de la data de l’anterior rectificació de l’inventari, per 
import de 15.076,82 euros, i deduïdes les baixes per import de 2.348,80 euros.

Segon.- Trametre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la Sra. secretària de la Corporació i amb el vistiplau de l’alcalde, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Administració de l’Estat.”

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

RECURSOS HUMANS

3.7) Aprovació de la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2018

El Sr. alcalde dóna compte de la següent moció:

“Per decret d’Alcaldia de data 31 de desembre de 2015 es va adjudicar a l’empresa 
Consultors de Gestió Pública la realització de la valoració de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Argentona davant la necessitat d’adequar l’estructura organitzativa a les 
necessitats reals de la Corporació.

Aquest estudi de valoració de llocs de treball ha permès definir amb precisió quin és el 
valor real, tenint en compte la situació específica de cada lloc de treball, possibilitant així 
una valoració en base a criteris tècnics objectius i establir una política retributiva 
uniforme que s’adeqüi a la realitat.

Per dur a terme l’esmentat estudi, en data 18 de febrer de 2016, es va constituir la Mesa 
general de negociació de temes comuns. 
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En data 25 d’abril de 2016 la mesa acordà el reglament de constitució i funcionament per 
portar a terme la valoració participativa de l’Ajuntament d’Argentona i el protocol a seguir 
en relació al procés de relació i valoració de llocs de treball. 

Després d’un llarg període de negociacions la mesa general de negociació va acordar 
l’aprovació de “l’Acord en relació a l’aprovació de la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Argentona i la seva aplicació econòmica” segons consta en l’acta de data 
31 d’octubre de 2017. 

Vista la memòria tècnica i justificativa de la relació de llocs de treball de Consultores de 
Gestió Pública de data 29 de setembre de 2017.

Vist l’informe tècnica de la Valoració de Llocs de treball de Consultores de Gestió Pública 
de data 6 de novembre de 2017.

Vist l’informe de la tècnica de recursos humans de l’Ajuntament.

Vist l’informe de la Interventora i de la Secretària de la Corporació.

L’aprovació de la relació de llocs de treball correspon al Ple de l’Ajuntament, en virtut del 
que disposa l’article 22.2.i) de la LRBRL. 

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

PRIMER.- Aprovar la relació de llocs de treball i la valoració de llocs de treball que consta 
a l’expedient i que s’entén aquí per reproduïda a tots els seus efectes.
 
SEGON.- Publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i la tauler 
d’edictes municipal.

TERCER.- Remetre còpia del present acord a l’Administració General de l’Estat i al Govern 
Autonòmic corresponent.

QUART.- Contra el present acord els interessats podran interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’Ajuntament Ple, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent 
a la notificació de l’acord, de conformitat amb el que es disposa en els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.”

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2018
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IDENTIFICACIÓ DEL LLOC CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ
FORMA 

DE 
PROVISIÓ

RETRIBUCIÓ 
LLOC  DE 
TREBALL

OBSERVACION
S

DENOMINACIÓ 
DEL LLOC DE 

TREBALL
D TIPUS GRUP ESCALA SUBESCALA

CLASSE/ 
CATEGO

RIA

RÈGIM 
JURÍDI

C

FORMACIÓ 
ESPECÍFICA

REQUISITS 
DE 

JORNADA
F.P

NIVELL 
C.D.

C.E. OBSERVACIONS

ADJUNT 
D'INTERVENCIÓ

1 S A2/C1
Adm. 
Gral.

Administrativa
/

Gestió
 F   C 22

789,70 
€

 

ADMINISTRATIU/V
A

12 NS C1
Adm. 
Gral.

Administrativa  F   C 18
551,30 

€
 

AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL

15 NS C2
Adm. 
Esp.

Serveis 
Especials

Policia 
local

F
- Permís de 
conduir A i 

B

- 
Nocturnita

t*
- 

Turnicitat
- Festivitat

- 
Incompati

bilitat

C 18
1.192,5

0 €

*El concepte 
nocturnitat es 
retribuirà de 

forma variable 
d’acord amb 

allò establert a 
l’Acord de 

funcionaris.

AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL DE 
PROXIMITAT

1 NS C2
Adm. 
Esp.

Serveis 
Especials

Policia 
local

F
- Permís de 
conduir A i 

B

- 
Turnicitat
- Festivitat

- 
Incompati

bilitat

C 18
1.256,1

0 €
 

ARQUITECTE/A 2 NS A1
Adm. 
Esp.

Tècnica Superior F

- Grau en 
Arquitectur
a o titulació 

superior
- Permís de 
conduir B

- 
Disponbili
tat parcial

- 
Dedicació 
exclusiva

C 26
1.305,2

4 €
 

ARQUITECTE/A 
TÈCNIC/A

1 NS A2
Adm. 
Esp.

Tècnica Mitja F

- Grau en 
Enginyeria 

de 
l'edificació, 
Arquitectur
a tècnica o 

titulació 
equivalent
- Permís de 
conduir B

 C 22
849,30 

€
 

ARXIVER/A 1 NS A1/A2
Adm. 
Esp.

Tècnica
Superior

/ Mitja
F

- Grau 
d'Informaci

ó i 
Documenta
ció o Grau 
en Història 
o  titulació 
equivalent

 C 22
745,00 

€
 

ASSESSOR/A 
JURÍDIC

1 NS A1
Adm. 
Esp.

Tècnica Superior F

- Grau en 
Dret o 

titulació 
equivalent

- 
Disponbili
tat parcial

- 
Dedicació 
exclusiva

C 26
1.230,7

4 €
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AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA

1 NS C2    L  

- Jornada 
adaptada 
a l'horari 

d'obertura 
de les 

instal.lacio
ns, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 
festius i 

en 
jornada 
partida

C 16
506,60 

€
 

AUXILIAR DE 
GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA

2 NS C2
Adm. 
Gral.

Auxiliar  F   C 16
389,40 

€
 

AUXILIAR DE 
SERVEIS

2 NS A.P.    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
de matí o 

tarda
C 14

372,50 
€

 

AUXILIAR DE 
SERVEIS - ESCOLA

4 NS A.P.    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
partida

C 14
461,90 

€
 

AUXILIAR DE 
SERVEIS - 
POLIVALENT

4 NS A.P.    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
de matí o 

tarda
C 14

461,90 
€

 

AUXILIAR DE 
SERVEIS 
INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES

4 NS A.P.    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
adaptada 
a l'horari 

d'obertura 
de les 

instal.lacio
ns, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

festius

C 14
581,10 

€
 

CAP DE L'ÀREA 
D'ALCALDIA

1 S A1

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Superior
/

Comese
s 

Especial
s

F
- Permís de 
conduir B

- 
Disponibili

tat 
completa

- 
Dedicació 
exclusiva

- 
Incompati

bilitat

L.D. 27
1.950,4

1 €
 

CAP DE L'ÀREA DE 
SERVEIS 
PERSONALS

1 S A1

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Superior
/

Comese
s 

Especial
s

F
- Permís de 
conduir B

- 
Disponibili

tat 
completa

- 
Dedicació 
exclusiva

- 
Incompati

bilitat

L.D. 27
1.950,4

1 €
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CAP DE L'ÀREA DE 
SERVEIS 
TERRITORIALS

1 S A1

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Superior
/

Comese
s 

Especial
s

F
- Permís de 
conduir B

- 
Disponibili

tat 
completa

- 
Dedicació 
exclusiva

- 
Incompati

bilitat

L.D. 27
1.990,6

4 €
 

CAP DE L'OAC 1 S A2/C1

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Administrativa
/

Gestió/
Tècnica/
Serveis 

Especials

Tècnica 
auxiliar/

Mitja/
Comese

s 
Especial

s

F  
- 

Dedicació 
plena

C 22
925,29 

€
 

CAP DE NEGOCIAT 
DE SERVEIS 
GENERALS

1 S A2/C1
Adm. 
Gral.

Administrativa
/

Gestió
 F  

- 
Dedicació 

plena
C 22

977,44 
€

 

CAP DE NEGOCIAT 
DE SERVEIS 
PERSONALS

1 S A2/C1
Adm. 
Gral.

Administrativa
/

Gestió
 F  

- 
Dedicació 

plena
C 22

908,90 
€

 

CAP DE NEGOCIAT 
DE SERVEIS 
TERRITORIALS

1 S A2/C1
Adm. 
Gral.

Administrativa
/

Gestió
 F  

- 
Dedicació 

plena
C 22

908,90 
€

 

CAP D'UNITAT 1 NS A1/A2

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Gestió/
Serveis 

Especials

Mitja/
Superior

/
Comese

s 
Especial

s

F
- Permís de 
conduir B

 C 25
983,40 

€
 

CAPORAL DE LA 
POLICIA LOCAL

5 NS C2
Adm. 
Esp.

Serveis 
Especials

Policia 
local

F
- Permís de 
conduir A i 

B

- 
Nocturnita

t*
- 

Turnicitat
- Festivitat

- 
Incompati

bilitat

C 20
1.351,5

0 €

*El concepte 
nocturnitat es 
retribuirà de 

forma variable 
d’acord amb 

allò establert a 
l’Acord de 

funcionaris.

DINAMITZADOR/A 
DE JOVENTUT

3 NS B/C1    L  

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a l’horari 
del servei 
el que pot 
suposar 
treballar 

en 
jornada 
partida

C 18
640,70 

€
 

DIRECTOR/A DE 
LA RÀDIO 
MUNICIPAL

1 S A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

C 24
923,80 

€
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festius.
- Jornada 
de matí o 
de tarda

EDUCADOR/A 
SOCIAL

3 NS A2    L

- Grau en 
Educació 
social o 
titulació 

equivalent
- Permís de 
conduir B

 C 22
759,90 

€
 

ENCARREGAT/DA 
D'AUXILIARS DE 
SERVEI

1 S C2    L
- Permís de 
conduir B

- 
Disponibili

tat 
completa

C 17
891,02 

€
 

ENCARREGAT/DA 
DE LA BRIGADA 
D'OBRES I SERVEIS

1 S C2    L
- Permís de 
conduir B i 

C

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana, 
festius i 
menys 

d'un 25% 
de la 

jornada 
en horari 
nocturn

- 
Disponibili

tat 
completa

C 17
1.062,3

7 €
 

ENGINYER/A 1 NS A1
Adm. 
Esp.

Tècnica Superior F

- Grau en 
Enginyeria 
elèctrica o 
Grau en 

Enginyeria 
electrònica 
industrial i 
automàtica 
o titulació 
equivalent
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a l’horari 
del servei 

sense 
necessitat 

de 
treballar 

en caps de 
setmana 

i/o festius.
- 

Disponibili
tat parcial

C 26
1.196,4

7 €
 

GESTOR/A 
ADMINISTRATIU/V
A

7 NS C1
Adm. 
Gral.

Administrativa  F   C 20
640,70 

€
 

INFORMADOR/A - 
TRAMITADOR/A 
OAC

3 NS C1

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Administrativa
/

Tècnica/
Serveis 

Especials

Tècnica 
auxiliar/
Comese

s 
Especial

s

F   C 20
655,60 

€
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INSPECTOR/A DE 
LA POLICIA LOCAL 
- CAP DE POLICIA

1 S A2
Adm. 
Esp.

Serveis 
Especials

Policia 
local

F
- Permis de 
conduir A i 

B

- Jornada 
partida

- 
Disponibili

tat 
completa

- 
Dedicació 
exclusiva

- 
Incompati

bilitat

L.D. 26
2.210,1

0 €
 

INSPECTOR/A DE 
VIA PÚBLICA, 
OBRES I MEDI 
AMBIENT

1 NS C1
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Tècnica 
auxiliar/
Comese

s 
Especial

s

F
- Permís de 
conduir B

 C 18
625,80 

€
 

INTEGRADOR/A 
SOCIAL

3 NS B/C1    L

- Títol de 
Tècnic/a 

superior en 
Integració 

Social

- Jornada 
a temps 
parcial

C 20
551,30 

€
 

INTERVENTOR/A 1 S A1
Habilitaci

ó 
Nacional

  F  

- 
Disponibili

tat 
completa

- 
Dedicació 
exclusiva

- 
Incompati

bilitat

C 28
2.111,3

3 €
 

LOCUTOR/A 2 NS C2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

festius.
- Jornada 
de matí o 
de tarda

C 16
521,50 

€
 

OFICIAL DE LA 
BRIGADA OBRES I 
SERVEIS

3 NS C2    L
- Permís de 
conduir B i 

C

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposat 
treballar 

en caps de 
setmana, 
festius i 
menys 

d'un 25% 
de la 

jornada 

C 16
685,40 

€
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en horari 
nocturn

OFICIAL DE LA 
BRIGADA OBRES I 
SERVEIS - 
CEMENTIRI

1 NS C2    L
- Permís de 
conduir B i 

C

- Jornada 
adaptada 

a les 
activitats i 

la 
programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en cap de 
setmana, 
festius i 
menys 

d’un 25% 
de la 

jornada 
en horari 
nocturn

- 
Disponibili

tat 
completa

C 16
874,63 

€
 

OPERARI/A 
BRIGADA OBRES I 
SERVEIS

2 NS A.P.    L  

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposat 
treballar 

en caps de 
setmana, 
festius i 
menys 

d'un 25% 
de la 

jornada 
en horari 
nocturn

C 14
536,40 

€
 

OPERARI/A 
BRIGADA OBRES I 
SERVEIS - 
CEMENTIRI

1 NS A.P.    L  

- Jornada 
adaptada 

a les 
activitats i 

la 
programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en cap de 
setmana, 
festius i 
menys 

d’un 25% 
de la 

jornada 
en horari 
nocturn

- 
Disponibili

tat 
completa

C 14
703,28 

€
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PERIODISTA 1 NS A1    L

- Grau en 
Periodisme 
o Grau en 

Comunicaci
ó 

Audiovisual 
o titulació 
equivalent
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

festius
- Jornada 
de matí o 
de tarda

C 24
789,70 

€
 

PSICÒLEG/A 1 NS A1    L

- Grau en 
Psicologia o 

titulació 
equivalent

 C 24
759,90 

€
 

RESPONSABLE DE 
BIBLIOTECA I 
ARXIU*

1 S A1/A2
Adm. 
Esp.

Tècnica
Mitja/

Superior
F

- Grau 
d'Informaci

ó i 
Documenta
ció o Grau 
en Història 
o Grau en 

Bibliotecon
omia i 

Documenta
ció o 

titulació 
equivalent

- Jornada 
adaptada 
a l'horari 

d'obertura 
de les 

instal.lacio
ns, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 
festius i 

en 
jornada 
partida

C 22
1.057,9

0 €

*Lloc a extingir 
quan quedi 

vacant

RESPONSABLE 
INSTAL.LACIONS I 
EQUIPAMENTS

1 S C2    L   C 16
536,40 

€
 

SECRETARI/A 1 S A1
Habilitaci

ó 
Nacional

  F  

- 
Disponibili

tat 
completa

- 
Dedicació 
exclusiva

- 
Incompati

bilitat

C 28
2.172,4

2 €
 

SECRETARI/A 
D'ALCALDIA

1 NS C1
Adm. 
Gral.

Administrativa  F  

- 
Disponibili

tat 
completa
- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

L.D. 18
822,48 

€
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festius

SERGENT DE LA 
POLICIA LOCAL

2 NS C1
Adm. 
Esp.

Serveis 
Especials

Policia 
local

F
- Permís de 
conduir A i 

B

- 
Turnicitat
- Festivitat

- 
Disponibili

tat 
completa

- 
Incompati

bilitat

C 22
1.582,0

5 €
 

TÈCNIC/A 
AUXILIAR DE 
CULTURA I FESTES

2 NS C1    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 
festius i 
menys 

d'un 25% 
de la 

jornada 
en horari 
nocturn

C 18
655,60 

€
 

TÈCNIC/A 
AUXILIAR DE 
RÀDIO

1 NS C1/C2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

festius
- Jornada 
de matí o 
de tarda
- Jornada 
a temps 
parcial

C 18
610,90 

€
 

TÈCNIC/A DE 
COMUNICACIÓ, 
TRANSPARÈNCIA I 
PARTICIPACIÓ

2 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

festius. 

C 22
834,40 

€
 



c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C

                                                            
58

TÈCNIC/A DE 
CULTURA I FESTES

1 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 
festius i 
menys 

d'un 25% 
de la 

jornada 
en horari 
nocturn

C 22
864,20 

€
 

TÈCNIC/A DE 
GESTIÓ 
URBANÍSTICA I 
CADASTRAL

2 NS A2

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Gestió/
Tècnica/
Serveis 

Especials

Mitja/
Comese

s 
Especial

s

F
- Permís de 
conduir B

 C 22
685,40 

€
 

TÈCNIC/A DE 
JOVENTUT

1 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a l’horari 
del servei 

sense 
necessitat 

de 
treballar 

en caps de 
setmana 

i/o festius.

C 22
789,70 

€
 

TÈCNIC/A DE MEDI 
AMBIENT I 
SANITAT

2 NS A1/A2
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Mitja/
Superior

/
Comese

s 
Especial

s

F
- Permís de 
conduir B

 C 22
759,90 

€
 

TÈCNIC/A DE PLA 
DE COHESIÓ

1 S A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a l’horari 
del servei 

sense 
necessitat 

de 
treballar 

en caps de 
setmana 

i/o festius.

C 22
834,40 

€
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TÈCNIC/A DE 
PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS 
JP

1 NS A1/A2
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Mitja/
Superior

/
Comese

s 
Especial

s

F

- Titulació 
universitàri

a oficial
- Formació 

mínima 
acreditada 

per una 
universitat 

amb el 
contingut 
especificat 

al 
programa 
de l'annex 
VI del Reial 

Decret 
39/1997, el 
qual tindrà 
una durada 
no inferior 
a sis-centes 

hores

- Jornada 
a temps 
parcial

- 
Disponibili

tat 
completa

C 22
874,63 

€
 

TÈCNIC/A DE 
PROJECTES

2 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a l’horari 
del servei 

sense 
necessitat 

de 
treballar 

en caps de 
setmana 

i/o festius.

C 22
759,90 

€
 

TÈCNIC/A DE 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

4 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

 C 22
730,10 

€
 

TÈCNIC/A DE 
RECURSOS 
HUMANS

1 NS A1/A2
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Superior
/

Mitja/
Comese

s 
Especial

s

F   C 24
849,30 

€
 

TÈCNIC/A DE 
SERVEIS 
ECONÒMICS

2 NS A1/A2

Adm. 
Gral.
Adm. 
Esp.

Gestió/
Tècnica/
Serveis 

Especials

Mitja/
Superior

/
Comese

s 
Especial

s

F   C 24
849,30 

€
 

TÈCNIC/A DE 
SERVEIS 
MUNICIPALS

1 NS A1/A2
Adm. 
Esp.

Tècnica/
Serveis 

Especials

Mitja/
Superior

/
Comese

s 
Especial

s

F
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a l’horari 
del servei 

sense 
necessitat 

de 
treballar 

en caps de 
setmana 

i/o festius.
- 

Disponibili
tat parcial

C 24
1.004,2

6 €
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TÈCNIC/A 
D'EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ

2 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

 C 22
685,40 

€
 

TÈCNIC/A 
D'ESPORTS

1 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
flexible, 

adaptada 
a les 

activitats i 
la 

programa
ció, el que 

pot 
suposar 
treballar 

en caps de 
setmana i 

festius. 

C 22
834,40 

€
 

TÈCNIC/A 
INFORMÀTIC/A

1 NS A1/A2    L
- Permís de 
conduir B

- 
Disponibili

tat 
completa

C 22
856,75 

€
 

TREBALLADOR/A 
FAMILIAR - 
DINAMITZADOR/A 
CASAL DE GENT 
GRAN

1 NS C1/C2    L
- Permís de 
conduir B

- Jornada 
de matí o 
de tarda

C 16
461,90 

€
 

TREBALLADOR/A 
SOCIAL

3 NS A2    L

- Grau en 
Treball 
Social o 
titulació 

equivalent
- Permis de 
conduir B

 C 22
759,90 

€
 

TREBALLADOR/A 
SOCIAL JP

1 NS A2    L

- Grau en 
Treball 
Social o 
titulació 

equivalent
- Permis de 
conduir B

- Jornada 
a temps 
parcial

C 22
759,90 

€
 

TRESORER/A 1 S A1
Habilitaci

ó 
Nacional

  F  
- 

Incompati
biltat

C 26
1.311,2

0 €
 

Sr. alcalde  Només dir quatre pinzellades més del que ja hem explicat abans.

És una relació de llocs de treballs que ha costat molt, des del 31 de desembre de 2015, 
segurament una mica abans, que s’està duent a terme aquesta revisió. 

Hi ha treballat molta gent, la va encapçalar la regidora Susana López i jo com a actual 
regidor de Recursos Humans els he de dir que m’he trobat aquesta relació feta. 

Celebrem aquesta revisió perquè creiem que és una actualització, no només de les 
condicions salarials, sinó també de les places que necessitava cobrir aquest Ajuntament. 
Molts dels llocs de treballs estaven mal caracteritzats, no perquè estiguessin mal fets, 
sinó perquè estaven desactualitzats. 
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Ara el que fem, si s’aprova aquesta relació de llocs de treballs, és posar tot això al dia, així 
com també algunes places de nova creació que són necessàries per adaptar aquest 
Ajuntament als temps moderns.    

Sra. Susana López  No li faré preguntes sobre aquest tema per raons òbvies, però sí vull 
afegir una sèrie de coses perquè igual, tal i com s’ha dit, no s’entén el vot positiu per part 
nostra en aquest pressupost.

Ens ha costat molt prendre aquesta decisió de votar positivament al pressupost perquè 
aquest ens ha decebut bastant i, segurament, a molta gent que és propera nostra, el 
sentit del vot els hagués agradat que fos diferent.

Abans el regidor Fragoso deia que els treballadors no han perdut l’IPC, no sé com ho ha 
explicat, voldria dir que només ens els darrers cinc anys els treballadors públics han 
perdut un 4,5% de mitjana de poder adquisitiu. Si ens anem a l’any 2003 que és quan es 
va fer la darrera valoració de llocs de treball en aquest Ajuntament podem afegir el 5% 
famós que es va retallar, només amb això ja estem en el 9,5%. Si comencem a comptar 
l’IPC podem estar al voltant del 14-15% de pèrdua de poder adquisitiu des de la darrera 
valoració de llocs de treball que es va fer en aquest Ajuntament.

Han passat 15 anys en els qual la població d’Argentona ha augmentat un 30%, 
evidentment s’han incorporat nous models de feina, les noves tecnologies, s’ha obert una 
Oficina d’Atenció Ciutadana que centralitza gran part dels serveis de primera atenció de 
l’Ajuntament, hem passat una crisi social i econòmica brutal que ha fet que molts dels 
nostres treballadors hagin d’adaptar la seva feina a les noves situacions de precarietat de 
la població, hem incorporat un nou model  de recollida selectiva de la brossa, hem obert 
un nou equipament molt gran com és La Sala, hem obert i tancat escoles, estem donant 
servei en les instal·lacions esportives a aquest 30% més de població com a usuaris, i 
podria explicar la quantitat d’activitats culturals de la Vila que s’han multiplicat, les 
entitats que s’han creat i han crescut molt més, tots aquests són serveis que dóna 
l’Ajuntament, hem patit també una crisi laboral molt forta i els tècnic/ques de Promoció 
Econòmica han hagut de fer un esforç més gran.

No només es tracta d’un motiu de justícia econòmica, també és un reconeixement de la 
feina feta i de la feina que s’ha de fer d’aquí endavant. 

No tot és reconeixement de la feina dels treballadors, també s’ha intentat endreçar 
l’organigrama de l’Ajuntament, i aquí vull fer una mica de menció a l’informe de la 
interventora i secretària on es parla que hi ha una sèrie de places que s’haurien d’haver 
contemplat en aquesta valoració.

L’organigrama es va aprovar fa dos anys, en aquest temps han passat moltes coses, el 
desplegament de LARSAL, en Serveis Econòmics tot el tema de rendir comptes econòmics 
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a l’Estat, etc.; tot això fa que segurament l’organigrama que es va acordar fa dos anys ara 
s’hagi de modificar. 

L’eina de la valoració de llocs de treballs no és  una cosa tancada que s’hagi de deixar 
sense tocar durant 15 anys més, sinó que s’ha fet de manera que, sempre que es negociï 
correctament amb els treballadors, es pot millorar i es poden afegir aquestes places que 
entenc que tenen raó tant la secretària com la interventora. També s’ha de dir que quan 
es va negociar tot això elles no eren les que estaven davant aquests llocs, i van ser la 
secretaria i la interventora anteriors qui ens van dir quines necessitats hi havia en les 
seves àrees. Si ara aquesta demanda ha canviat entenc que, amb una mica d’esforç del 
nou govern, es podria arribar a poder cobrir aquestes places, tenint en compte també 
que en Serveis Econòmics i Secretaria l’Estat no posa tantes pegues de contractació.

En els últims cinc anys es contracta un de cada deu treballadors que fan baixa, per tant, 
no és veritat que ara hi hagi molts més treballadors i menys projectes, això no és veritat. 

S’ha de tenir molt clar que aquestes noves fitxes que s’han fet per a intentar posar una 
mica d’ordre, per exemple les auxiliars administratives tenien set fitxes diferents quan 
gairebé totes feien tasques semblants i, a més a més, estaven valorades com a auxiliars 
administratives quan gairebé totes estaven fent tasques d’administratives, això s’ha 
intentat corregir i crec que ho hem aconseguit amb aquesta valoració.

M’agradaria que l’esforç econòmic que fa la Vila i tots els argentonins, en definitiva 
aquests 700.000,00 euros ho paguem amb els impostos de tots, s’han de veure reflectits 
en un millor servei a la ciutadania; això no és responsabilitat dels treballadors, això és 
responsabilitat de la direcció de l’Ajuntament. 

Demano al nou equip de govern es posi a la feina i que facin una bona direcció, per molt 
ben pagats que estiguin els treballadors, que no estan sobrepagats sinó que estan pagats 
justament, per moltes eines que puguin tenir, si no hi ha una bona direcció i una bona 
coordinació de projectes, segurament aquests 700.000,00 euros aniran tirats a la brossa. 

Això em sabria molt de greu pel vot de confiança que hem donat avui votant 
positivament aquests pressupostos malgrat tot el que ens ha passat. Vostè ho ha dit Sr. 
alcalde, la lògica diria que els votéssim en contra.

Ens agradaria que serveixi perquè aquest equip de govern es posi a treballar per aquest 
lideratge polític i tècnic que es necessita per tal que tots aquests projectes que tant 
d’esforç i temps costa tirar endavant siguin més eficaços i eficients.

Sr. alcalde  Què més dir que compartim la visió en quant a la situació actual de 
l’organigrama i de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Argentona. 
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Crec que amb el nou organigrama, si ara l’aprovem, tindrem una bona eina per a 
començar a endreçar algunes coses que, com vostè ha explicat, feia falta de resoldre, i 
també algunes mancances que també ha explicat.

M’ha agradat que digués que no és que estiguin sobrepagats els treballadors de 
l’Ajuntament, sinó que el que estem fent és pagar el que és just, que fins ara no ho era.

Hem arribat aquí després d’un llarg viatge que avui no s’acaba, evidentment, perquè tot 
això s’ha d’implementar. Esperem que tota aquesta fase final del procés sigui ràpida, o el 
més breu possible.                            

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

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals

4.1) Moció del grup municipal Tots per Argentona relativa al canvi usos del sòl 
agrícola

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

“D’acord amb el que disposa el Reglament d’Organització Municipal (ROM) de l’Ajuntament 
d’Argentona, el grup municipal de Tots per Argentona presenta per al seu debat i votació 
en el proper Ple Municipal la següent

MOCIÓ

En motiu de la modificació del Pla Especial del Parc Serralada Litoral i la nova definició 
dels límits de l’àmbit d’aquest Pla Especial d’Interès Natural, s’ha evidenciat que, en 
alguns casos, es proposa per part de l’òrgan gestor, la modificació dels usos del sòl, 
passant de zones agrícoles a forestals. 

Donat que els Plans Especials del Parc Serralada Litoral contempla la compatibilitat de 
l’activitat agrícola dins l’àmbit geogràfic del Parc.

Donat que la preservació del sòl agrícola hauria de ser una prioritat per a qualsevol 
govern sensible en qüestions ambientals, de territori i d’activitat econòmica local.

Proposem al Ple l'adopció dels següents acords:
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Primer. Compromís per part del govern de mantenir com a sòl agrícola totes les finques 
ubicades dins el terme municipal d’Argentona que ja estiguin qualificades com a 
agrícoles, encara que no s’hi porti a terme en l’actualitat activitat agrícola. 

Segon. Fer extensiva aquesta preservació a la resta de zones PEIN de Parcs Naturals o 
altres figures de protecció del municipi.

Tercer. Comunicar als òrgans de gestió dels diferents espais PEIN els acords aprovats.”

Sra. Aina Gómez  Per explicar a tota la gent que ens està escoltant com està el tema 
d’aquesta modificació dels límits del Parc de la Serralada Litoral.

De moment hem tingut dues reunions de treball amb la gerent del parc i part de la gent 
de la Generalitat de Catalunya, el que estem fent són reunions de treball en les que anem 
afinant detalls per dur a terme aquesta modificació.

De moment tot el que ens han presentat és una proposta, encara falta fer l’aprovació 
inicial, la provisional i la definitiva. L’aprovació inicial serà quan tindrem temps per a 
presentar al·legacions, encara que esperem tenir una entesa abans. 

Si aprovem aquesta moció el que farem és, durant l’aprovació inicial, presentar 
al·legacions defensant aquesta posició. 

Com a equip de govern aprovem el rere fons de la moció, de totes maneres creiem que 
una moció no és la manera més adequada per a posar de manifest aquest compliment, 
entenem que això es podria comentar durant els plenaris i en aquestes reunions de 
treball. Tot i així compatim el rere fons de la moció i per part del govern votarem 
favorablement.

Sra. Montserrat Matas  Disculpa, però això va sortir a les reunions de treball, jo ho vaig 
explicitar verbalment. Estàvem totes dues, més Gerència del parc, més serveis tècnics, i 
ho vaig dir. La teva proposta va ser alinear-te amb Gerència del parc conforme no es fes 
aquest canvi, d’aquí ve que nosaltres presentem la moció. 

El que volem és que amb la moció quedi evident que com a municipi, com a govern i com 
a plenari quedi l’espai agrícola blindat dintre del PEIN.

Sra. Aina Gómez  Nosaltres estem fent un vot de confiança i aquí estem aprovant 
aquesta moció. Creiem que podem arribar a una entesa. 

A les reunions de treball anem les dues, en relació a aquesta finca ens la hem trobat per 
les multes que hem analitzat, sí que trobava que en aquest cas el canvi era justificat per 
un tema de pendents, però fem un vot de confiança amb vostès i avui decidim aprovar 
aquesta moció.
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Sra. Montserrat Matas  Vull que quedi clar que això no és pel motiu d’una finca en 
concret. 

El que nosaltres estem dient és que un sòl agrícola que ja està qualificat como tal, ja sigui 
dintre o no d’espai PEIN, que l’ús sigui compatible amb el pla de la figura de protecció, 
que es preservi com a agrícola. No en aquesta finca en concret, en qualsevol finca 
agrícola.

Ho dic per deixar-ho clar.

Sra. Aina Gómez  Jo també ho he deixat clar perquè és el motiu de discussió que va 
haver-hi en aquella reunió, i després heu presentat aquesta moció, pensava que era per 
a aquest tema en concret.        

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

5.   Propostes Urgents

No se’n formula cap

6. Precs i Preguntes

1) Sra. Susana López  Des de principis d’octubre el timbre de la porta de l’escola del 
Cros és una campana que els pares hem de tirar i si tenim sort que el conserge ho escolti 
perfecte, i sinó ens podem passar mitja hora a la porta de l’escola perquè en tres mesos 
no s’ha pogut arreglar un timbre.

La porta de l’escola queda oberta i l’entrada a l’escola bressol també queda oberta, li he 
preguntat al conserge perquè això no s’arreglava i m’ha donat una explicació poc 
convincent perquè no és una megaobra arreglar un timbre i tancar la porta d’una escola 
per vetllar per la seguretat dels nens.

El prec és que s’arregli ja.

2) Susana López  Sé que per l’actual equip de govern els acords són paper mullat i no 
serveix per a res la paraula donada, per això no sé perquè continua a la pàgina web 
l’acord que vam signar amb nosaltres. 

No sé si és que no pensen fer un altre acord de govern o si tiraran amb aquest durant un 
any i mig, ho dic perquè si volen seguir amb aquests acords amb nosaltres ens ho 
podrien dir. Seria bo que ens ho diguessin.



c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C

                                                            
66

El prec és que si volen continuar amb aquest acord ens avisin, i si no volen continuar que 
el despengin, encara que sigui per drets d’autor.     

Sr. alcalde  Amb la qüestió de la campana totalment d’acord, l’altre dia m’ho va comentar 
i ja he donar l’ordre que s’arreglés perquè realment era bastant primari tot plegat.

En quant a l’acord de govern és obvi que s’ha de treure de la pàgina web i posar 
l’actualitzat.

3) Sr. Eusebi Traby  Parlant de les obres d’enderroc que estan fent a les Ginesteres, 
abans vostè ha dit: “... quan l’espai físic estigui preparat...”, ara pràcticament l’espai físic ja 
està preparat.

La pregunta és:  ja tenim el projecte del local social? Quan es farà? Es compte amb la 
col·laboració de l’associació de veïns per fer tot el projecte?

Sr. alcalde  Com vostè molt bé ha explicat, s’han començat les obres, s’ha enderrocat una 
part del que era el restaurant de les Ginesteres, faltava un tema que era la retirada 
d’elements de fibrociment, i ara quan s’acabi aquesta primera fase ja podrem començar a 
arreglar l’espai físic perquè esdevingui operatiu.

A mig termini també està l’objectiu que esdevingui un centre cívic o un local social, un 
espai de socialització pels veïns i veïnes de les Ginesteres que, com he dit abans, són 
1.000 persones i cap equipament, és un greuge important.

Sobre si s’està treballant conjuntament amb l’associació de veïns, aprofito que està aquí 
el president per dir que ens encantarà treballar-ho conjuntament perquè al final ells 
seran els usuaris. L’usuari habitual serà la gent que viu a les Ginesteres.

Ja li avanço que aquesta qüestió es va preguntar en una de les primeres reunions amb la 
nova junta. En el moment que estigui una mica assentat ja es podrà treballar en aquest 
espai.

4) Sra. Assumpta Boba  Els passem una demanda que ens han fet.

On estan les cartelleres d’informació pública, per exemple la del Cap de Creus i la de la 
plaça, quan hi ha defuncions s’hi pengen les esqueles. Hi ha un lloc que diu: “no penjar 
coses en el vidre”, l’altre són per a les entitats i es pengen cartells i es tapen.

La persona que em parlava d’això diu que hi ha un espai entre les dues cartelleres que si 
s’afegís una que fos per aquest tema de les esqueles, podrien encabir dos o tres 
esqueles, així els que venen i les posen sabrien on fer-ho i no farien nosa amb les altres.
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La gent quan sent les campanes i va a mirar què ha passat, seria un punt per a poder-ho 
saber. Traslladem aquí aquesta qüestió que ens han demanat i que pot ser que sigui 
facilitar un sistema de notificació d’aquests temes que poden ser d’interès.

Sr. alcalde  Em sembla que alguns municipis ho tenen, a banda de les cartelleres 
municipals hi ha un espai només per a les esqueles.

És una idea que pot ser interessant i que recollim. Ara mateix les esqueles es pengen a 
l’església, en la casa del difunt i en algunes cartelleres però ara no sé ben bé quin és el 
criteri.

Sra. Assumpta Boba  Tothom no passa per l’església i aquesta seria una solució.

Sr. alcalde  Queda recollit.

5) Sra. Montserrat Capdevila  Volia demanar un parell de coses ha veure si les puc 
tenir per al pròxim Ple. La memòria amb els números i el balanç de la piscina d’estiu, que 
encara no se’n ha facilitat; i el cost de Puig i Cadafalch, d’on venen els diners i la despesa 
que ha estat això.

Sr. alcalde  Prenen nota.

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són 
les 20:49 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Argentona, 

La secretària L’alcalde d’Argentona
Míriam Tenas i Camps Eudald Calvo i Català
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