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PLE CORPORATIU ACTA NÚM. 13  

 

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 9 de setembre de 2019, 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.- Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan Maria Pascual 

Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernandez, Àngel Puig Boltà, Pere 

Móra i Juvinyà, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas 

Oliveras, Susana Andrea López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina 

Maynou Casanovas i Juan Francisco Fragoso Escribano 

 

Secretària.- Míriam Tenas i Camps 

 

Absències justificades.- Pep Masó Nogueras 

 

Quan són les 18:30 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, 

comença la sessió: 

 

Sr. alcalde.- Abans de començar l’ordre del dia, voldria explicar que s’ha pres un acord a 

la Junta de Portaveus, que és una declaració conjunta de tots els grups del Ple en el qual 

subscriu una carta que està redactada i signada per la Diputació de Barcelona i també 

per algunes entitats municipalistes. Aquest acord el que ve a dir és que en relació a la 

carta que molts Ajuntaments de Catalunya vam rebre en relació a la qüestió del 

pagament d’un suposat deute que considera l’empresa Endesa que els Ajuntaments 

tindríem amb ells, doncs el que ve a dir aquesta carta, aquest acord, és que aquest 

pagament no és lícit i que per tant els Ajuntaments no són en cap cas qui hauria de fer 

front a aquest pagament. Només per explicar que aquest deute, en el cas del municipi 

d’Argentona, aquest hipotètic deute, pujaria a la suma de 35.700,90 €. La raó que genera 

aquesta carta és que des de l’aprovació de la llei contra la pobresa energètica, la llei 

24/2015 per part del Parlament, el que es fa és entendre que hi ha una gent que és 

vulnerable i per tant, que tenen uns problemes de pobresa energètica i en aquest cas, en 

el nostre municipi, seria el cas de 47 clients i que Endesa, al seu entendre, si no paguen 

els usuaris, hauria de pagar l’Ajuntament. Bé, doncs una mica la declaració conjunta en 

aquest cas de la Junta de Portaveus el que ve a dir és això, que entenem que no som 

nosaltres, els Ajuntaments, qui hem de fer front a aquest pagament.  

 

D’ordre de la Presidència es comença amb la següent ordre del dia: 
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1.  Acta anterior (núm. 12 de data 15 de juliol de 2019) 

 

Sr. alcalde.- Alguna observació? 

 

Sr. Joan Maria Pascual.- Sí, a la meva intervenció a la pàgina 497, parla de tèrmics i jo he 

parlat sempre de tèrmits, perquè “termita” en català és tèrmit. I aquí a l’acta han posat 

tèrmics. Els tèrmics són qüestions d’electricitat o una altra cosa, però són tèrmits, amb 

“t”. Està a la tercera i cinquena línia de la meva intervenció a la pàgina 497. 

  

Sr. alcalde.- Si no hi ha cap més observació, queda recollida aquesta esmena que 

explicava el regidor. 

 

L’acta anterior núm. 12 de data 15 de juliol de 2019, prèvia correcció de l’esmena 

proposada pel Sr. Joan Maria Pascual, s’aprova per unanimitat 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 2.1) Donar compte dels 

Decrets d’Alcaldia signats del dia 2 de juliol de 2019 al dia 21 d’agost de 2019 

 

Sr. alcalde.-  Sr. Collet. 

 

Sr. Xavier Collet.- Sí, gràcies. És el decret 1589 que a la Comissió Informativa ja se’n va 

parlar i vam recordar que a la Comissió Informativa anterior, del mes de juliol, també hi 

havia un decret sobre el mateix tema, que vam preguntar al regidor, el Sr. Espelt, que va 

quedar que ens faria una explicació, que ens veuríem i que ens aclariria les preguntes 

d’aquell moment, però que no s’ha fet i jo li insisteixo que ens agradaria saber què hi ha 

en aquest expedient i les motivacions i que ens pugui explicar això, quina intenció hi ha. 

 

Sr. Pere Espelt.- Us ho he respost per correu electrònic fa un parell d’hores. 

  

Sr. Xavier Collet.- D’acord, però jo no miro el correu electrònic cada hora. 

  

Sr. Pere Espelt.- No, però és perquè ho sapigueu, que ho teniu. 

 

Sr. Xavier Collet.- I li faria res fer-nos cinc cèntims? Ho dic perquè a lo millor si ens fa 

l’explicació ara, podem afegir alguna cosa més, perquè sinó haurem d’esperar una altra 

vegada un mes més, no? 

 

Sr. Pere Espelt.- Es tractava d’una compravenda entre parcel·les de negocis agrícoles 

sobre l’anomenat camí dels Contrabandistes. Em vau demanar quina era la naturalesa 

d’aquests afers i quina era l’operació que s’havia portat a terme. Es tracta que hi ha una 

parcel·la d’un particular que té bastant menys d’una hectàrea i li interessava arribar a 

l’hectàrea pel seu negoci, un negoci d’agricultura de rec que segons la llei han de tenir un 

mínim d’una hectàrea. Amb aquesta compravenda, d’un tros d’hectàrea que comprava a 

la parcel·la del costat, els propietaris de la qual són el Majestic, arribava a l’hectàrea. Els 
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serveis d’urbanisme d’aquesta casa han estudiat aquesta operació, ho han trobat tot 

correcta i han donat per bo, no la llicència ambiental, de fet, han jutjat la dita 

innecessarietat de la llicència ambiental, per la qual cosa han comunicat que poden fer 

aquesta operació. 

  

Sr. Xavier Collet.- Si em permet, això enllaça amb el decret que entra en els plecs 

d’aquest Ple, en el que, perdó, hem vist que també hi ha una Junta de Govern que es 

parla d’aquestes finques, de la mateixa propietat, que demanen també un canvi de traçat 

amb el camí, un camí rural. Aquesta és la Junta de Govern del 30 de juliol, si no 

m’equivoco, i jo li reitero la voluntat de parlar-ne en el seu conjunt de tot això, perquè 

veiem que hi ha moviments en aquestes finques i estem parlant de Sant Jaume de Traià i 

ens preocupa i li demanem que en puguem parlar amb el seu conjunt, perquè aquest 

canvi de traçat del camí també afecta a les mateixes finques i no sabem si darrere hi pot 

haver algun altre interès. 

 

Sr. Pere Espelt.- D’acord. Aquest altre aspecte encara està amb tramitació i amb tractes 

amb els propietaris que ho volen tirar endavant. Ara se’ls demana fer un pla especial i em 

sembla que és demà mateix que tenim una reunió amb ells. És a dir, que està en marxa. 

De totes maneres, tinguda la reunió demà amb ells, ens posarem amb contacte amb 

vosaltres i us posarem al corrent exactament de com està aquesta qüestió. Ens preocupa 

a nosaltres també especialment què pugui ser d’aquesta demanda per fer com un 

bypass, una espècie de variant, que volen fer d’aquest camí, com si es tractés d’una 

carretera, ens preocupa especialment, a l’enginyer municipal en Xavier Roca i a mi també, 

perquè professionalment m’hi he posat vàries vegades i em preocupa l’impacte 

ambiental que pugui tenir aquesta espècia de variant. Com així també la justificació que 

fan per construir-la, en base a un suposat camí històric que nosaltres no el sabem veure 

a la cartografia antiga i per tant, en som bastant crítics. Per això de les reunions i que no 

es desenllaça aquest afer. I ells insisteixen. 

 

Sr. Xavier Collet.- Doncs si em permets, si demà dius que teniu una reunió, comentaria 

que tots sabem que és una zona conflictiva, sensible, és Sant Jaume de Traià, i només 

recordar, perquè a lo millor et pot servir per a la reunió de demà, recordar que l’any 1998 

el propietari que llavors hi havia de l’hotel Majèstic, que responia a les inicials OSG, i que 

és el pare dels hereus actuals i un d’ells és el que ha presentat aquestes peticions ara, ja 

van presentar una proposta d’actuacions, llegeixo tal qual “proposta d’actuacions per un 

Sant Jaume de Traià sostenible”. Això era a l’any 98. I aquest Sant Jaume de Traià 

sostenible incloïa 24 hectàrees urbanitzades. Evidentment, amb habitatges sostenibles, 

eh? No fos cas. Però hem d’anar amb compte i tenir una visió global del què és aquella 

zona d’allà, de la sensibilitat. Sensibilitat econòmica en té molta però sobretot sensibilitat 

paisatgística, ambiental, del municipi i de la defensa que sempre s’ha fet d’aquell espai 

com tal. En tot cas, quan acabi la reunió, si després, el dia que li vagi bé, en podem parlar, 

reitero aquestes ganes que tinc de fer-ho. 

 

Sr. Pere Espelt.- D’acord, molt bé. 
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Sr. alcalde.- Sr. Móra. 

 

Sr. Pere Móra.- Només per puntualitzar, recordar que el Pla General que tenim en 

tramitació, prohibiria absolutament els plans aquests que hi havia el 98 i que se 

suportaven en el pla del 87. Per tant, és un motiu més i els demanaria que ho tinguessin 

en compte a l’hora de votar les noves aprovacions que vindran del nou POUM. A tots els 

grups 

 

Van quedar-ne assabentats 

 

2.2) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 23 de data 12 de 

juny de 2019 i núm. 24 de 28 de juny de 2019) 

 

Sr. Josep Arenas.- Si no vaig errat, hi havia la ratificació, l’aprovació inicial de la llicència 

de Can Carmany, no? I volia assenyalar aquí que algunes vegades hem demanat que hi 

hagi una proposta d’un itinerari a peu des del que és el nucli de la vila fins al cementiri. I 

en aquest sentit, només assenyalar que ara això es posa a informació d’una sèrie 

d’organismes, entre ells el Consell del Patrimoni d’Argentona, i senyalar aquest punt, que 

seria interessant que es tingui en compte aquesta possible via a peu, que passar per Can 

Carmany, precisament, si no vaig equivocat.  

 

Sr. alcalde.- Gràcies Sr. Arenas. De fet, sembla que compartim bastant l’esperit del que 

comentava. 

 

Van quedar-ne assabentats 

 

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

 

“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. 1339 de data 3 de juliol de 2019, relatiu a la delegació de la 

presidència del Consell Administratiu de la societat privada municipal “Aigües 

d’Argentona, S.A.”. 

 

2.3.2) Decret núm. 1341 de data 3 de juliol de 2019, relatiu a la contractació, a temps 

parcial, de 5 auxiliars de serveis pel programa “Pla d’execució anual del barri de Sant 

Miquel del Cros” fins el 31 de desembre de 2019. 

 

2.3.3) Decret núm. 1342 de data 3 de juliol de 2019, relatiu a prorrogar l’adscripció en 

comissió de servei al Sr. M.A.S.V.D.S, agent de la Policia Local, fins el 8 de juliol de 2020. 
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2.3.4) Decret núm. 1556 de data 25 de juliol de 2019, relatiu a la delegació en la 

regidora Susana López, l’autorització del matrimoni promogut a l’expedient 21/2019-RC. 

 

2.3.5) Decret núm. 1626 de data 31 de juliol de 2019, relatiu a la contractació de 2 

oficials de brigada fins el 15 de desembre de 2019. 

 

2.3.6) Decret núm. 1647 de data 1 d’agost de 2019, relatiu a la modificació de crèdit 

11/2019 del pressupost de l’Ajuntament d’Argentona. 

 

2.3.7) Decret núm. 1692 de data 8 d’agost de 2019, relatiu al nomenament de la 1a 

tinent d’alcalde com a alcaldessa acctal. des del dia 22 d’agost al 28 d’agost de 2019.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions... Sra. Capdevila. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- El número 1341, que vam preguntar a Comissions 

Informatives, que era la contractació dels 5 auxiliars pel programa d’excussió del barri del 

Cros. Vam demanar una mica quines tasques farien o quines havien fet, perquè algunes 

les suposàvem. També que en principi es preveia que havien de ser 6 i no 5 i com era que 

n’eren 5, si és que hi havia algun motiu. 

  

Sr. alcalde.- Sra. Sabadell. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Gràcies, començo pel tema de 5 en lloc de 6. Hi havia previst 

que fossin 6 però la sisena persona just abans de començar el programa va dir que no li 

interessava i ara es torna a activar el procés per contractar aquesta persona que ha 

quedat vacant. Va ser decisió de la mateixa persona, que no li va interessar a última hora. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Llavors, la durada del contracte d’aquesta persona que ara 

s’inicia també serà fins desembre o...? 

 

Sra. Georgina Sabadell.- No, fins desembre, perquè és quan acaba el programa. La mala 

sort és com sempre passa, que el mes d’agost és un mes molt complicat per tramitar 

expedients i és una situació complicada que no hem pogut salvar abans. Actualment 

tothom ja ha tornat de les seves vacances i s’ha tornat a activar. 

  

Sra. Montserrat Capdevila.- I quina periodicitat hi ha, en escollir aquesta persona? Quan 

serà efectiva la seva contractació? 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Aquest matí he parlat amb la tècnica i ella m’ha dit que no hi ha 

cap impediment perquè es pugui fer amb molta agilitat. Ara, donar-te una data exacta no 

te la puc donar. Sé que no hi ha impediment perquè sigui ràpid. I a nivell de tasques, 

aquestes persones, són auxiliars de serveis i dinamització sociocomunitària. Fan una part 

de suport a consergeria que inclou l’escola de Les Fonts, escola Argentona, escola del 

Cros, zona esportiva i PFI. Hi ha una part que fan suport administratiu a serveis personals 



 

 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat 
                                                             

537 

i fan també enquestes de satisfacció de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i de la policia local. 

En temes de festa major i Argilà, que ja han passat, han fet suports a punts d’informació, 

suport al museu del Càntir, a la cursa, a la pedalada i custòdia d’espais o d’equips a 

diferents actes de la festa major. I altres actuacions han estat el tema de la cloenda del 

PFI. 

 

Van quedar-ne assabentats 

 

2.4) Donar compte informe d'Intervenció de data 29 d’agost de 2019, sobre les 

resolucions adoptades pel President de la Corporació Local contràries als 

reparaments efectuats i de les principals anomalies en matèria d'ingressos 

 

“De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, dec donar compte al Ple Corporatiu de 

l’informe d’Intervenció de data 29 d’agost de 2019 sobre les següents Resolucions d’Alcaldia: 

 

2.4.1) Decret núm. 1446 de data 16 de juliol de 2019, relatiu a l’aprovació d’una part de 

factures incloses en la relació de crèdits i factures núm. 2019/29, per import de 32.625,53 

euros. 

 

2.4.2) Decret núm. 1462 de data 17 de juliol de 2019, relatiu a l’aprovació d’una part de 

factures incloses en la relació de crèdits i factures núm. 2019/29, per import de 27.255,23 

euros. 

 

2.4.3) Decret núm. 1523 de data 22 de juliol de 2019, relatiu a l’aprovació del conveni de 

col·laboració entre l’Associació Xarxa d’AMPAS Argentona i l’Ajuntament d’Argentona. 

 

2.4.4) Decret núm. 1543 de data 23 de juliol de 2019, relatiu a l’aprovació de la nòmina de 

juliol 2019, del personal de l’Ajuntament d’Argentona.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Del reparament aquest de les factures que puja 32.625 €, 

del pagament, que pertany a un increment del servei de berenars i dinars de les escoles 

bressol, si no una part, vaig fer la consulta també que hi havia una diferència que no em 

quadrava i també de lo de Fabrés, l’import que hi ha, a quina periodicitat corresponia, 

l’import d’ells, que són uns 30.000 € que ara es paguen i 27.000 € que queden pendents. 

  

Sr. alcalde.- Com és una explicació molt breu i afecta a Intervenció si de cas ja l’explicaré 

jo. en aquest cas, l’informe d’intervenció era contrari en el sentit que a les quanties que 

es paguen pels berenars i dinars a les escoles bressol, s’havia augmentat perquè hi ha 

hagut un augment, en la perspectiva nostra, que ha estat un augment bastant sobtat del 

nombre de dinars que estem atenent ara mateix, en comparació al del curs anterior. Què 

passava? Pel que sigui, els pares i mares que anaven a l’escola bressol no consideraven la 

possibilitat de deixar els seus infants als dinars de l’escola bressol i el que es va posar és 
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una quantia bastant baixa en relació a la despesa d’aquests dinars. De cop ha pujat molt i 

clar, hem hagut de superar aquesta limitació perquè no sabem ben bé per què, però 

moltes famílies han volgut deixar els seus fills a dinar a l’escola bressol. Ens va 

sorprendre potser en positiu i l’única rèmora negativa era que clar, nosaltres teníem 

posada una limitació pels dinars i la vam haver de trencar perquè sinó no ens quadrava. 

No sé si ho he explicat bé. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Això entenem que ha passat del mes de maig al mes de 

juny. Només ha passat aquests dos mesos. 

 

Sr. alcalde.- Sí, sí. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Això era una de les qüestions. L’altra que comentàvem era 

de Fabrés, que és l’empresa que porta el manteniment de l’obertura de la sala, ara es 

paga una part però entenc que és més la diferència del reparament, és molt més. I llavors 

també saber quina periodicitat era la que ara s’estava pagant i lo que quedava pendent, 

de quants mesos són. 

  

Sr. alcalde.- Si pot respondre el Sr. Puig? 

 

Sr. Àngel Puig.- La quantitat de mesos no l’he mirada, el que sí hi ha una regulació en el 

cost de cada factura mensual, que més o menys és la mateixa, dependent del serveis que 

es dona, però quan hi ha extres, com la participació de Fabrés a la diada de la Flor, o per 

exemple quan puntualment el contractem per fer això, esdeveniments que són extres 

fora de sala. O a vegades a la mateixa sala, per respondre a les demandes que hi ha. 

Quan hi ha una regulació normal se’n va entre 9.000 o 10.000 €, depenent. Quan hi ha 

extres, que en aquest cas és de la primavera. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Aquí posa del maig i juny, una de 12.800 € i l’altra de 17.800 

€. Si això són extres, són molts extres, però és que encara queda pendent una part, 

perquè no es paga tot. Per això saber d’aquests extres, de què són, perquè posa de la 

sala. 

 

Sr. Àngel Puig.- El cost de la diada de la Flor és un cost important, però està dintre de les 

factures. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Si m’ho podeu desglossar, que ja ho havia demanat a les 

Comissions Informatives. 

 

Sr. Àngel Puig.- D’acord.  

 

Van quedar-ne assabentats 
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3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 

 

ALCALDIA 

 

3.1) Ratificació resolució d’Alcaldia 

 

“Als efectes de la seva ratificació, si procedeix, dec donar compte al Ple Corporatiu del 

següent Decret d’Alcaldia: 

 

3.1.1) Decret núm. 1486 de data 18 de juliol de 2019, relatiu a l’aprovació del conveni 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona per les obres de reordenació i 

senyalització travessera urbana de la B-502.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sr. Collet. 

 

Sr. Xavier Collet.- Mirant el conveni, resulta que l’Ajuntament està obligat a pagar, 

d’aquestes obres, 385.000 €. Això és el que diu el conveni. I després hi ha l’informe de 

Secretaria que és negatiu, precisament per això, perquè no hi ha consignació 

pressupostària. No sé si té algun aclariment. 

 

Sr. alcalde.- No sé si vol explicar-ho el regidor o jo mateix, perquè de fet hem participat 

els dos en les negociacions d’aquesta qüestió. És concretament aquest tema que vostè 

senyalava el que ens ha endarrerit bastant, perquè han sigut bastantes reunions 

negociant amb Intervenció de l’Ajuntament evidentment, però sobretot negociant amb la 

gerència de la Diputació, per aquesta qüestió. Perquè quan llegeixes la literalitat del 

conveni parla d’aquests 385.000 € si no em falla la memòria que evidentment no teníem 

consignats pressupostàriament. Són tipus d’acords que feia la Diputació. Dic feia perquè 

ara no els fa, perquè això són unes condicions molt favorables cap als Ajuntaments, que 

també hi ha hagut un canvia l’àmbit d’intervenció de la Diputació de Barcelona i aquests 

tipus de convenis tan favorables als Ajuntaments ja no se signen ara. I per tant, som una 

mica dels últims Ajuntaments que ens hem vist beneficiats per aquestes condicions tan 

favorables. El que es va acordar al conveni, i de fet si se segueix llegint, és un redactat 

que és bastant rebuscat i una mica fins i tot críptic, si m’ho permeten, perquè el que 

acaba dient és que una vegada licitat, el benefici del marge de la rebaixa, amb el preu 

d’adjudicació, a diferència del preu del valor econòmic inicial, aquesta diferència anirà en 

benefici de l’Ajuntament. Aquesta licitació ja s’ha fet i la baixa és molt gran i és el que, la 

part de l’Ajuntament no seran 385.000 € sinó serà molt menys, perquè s’haurà rebaixat 

aquesta quantia. Problema, que el conveni, ells quan el treuen l’han de treure amb 

aquesta forma, encara que l’adjudicació ja està feta, el procés ja el vam començar i la 

baixa serà molt gran. I aquesta baixa va en favor d’aquesta quantitat de l’Ajuntament, que 

suposadament hauria de pagar. L’altra cosa sobre el que vostè també apuntava, que és 

perquè no està consignat pressupostàriament, bueno, en aquest cas la llei el que ens 

permet és licitar o en aquest cas, encara que sigui un conveni, és comprometre’ns a una 
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despesa futura sempre i quan ens comprometem a que hi hagi consignació 

pressupostària. Què passava al principi quan es va començar a parlar d’aquest conveni? 

Doncs que les obres es podien haver fet amb un termini de temps bastant raonable. Però 

com hi havia aquesta qüestió que ens impedia tirar-ho endavant, s’han anat endarrerint 

fins ara que s’ha pogut signar el conveni. Llavors el que passa és que ens anem a 

l’exercici següent, per tant, nou pressupost i en el pressupost del 2020 hi haurà la partida 

consignada per aquest concepte, que no seran 385.000 € sinó que serà la quantia 

rebaixada com he explicat abans. 

 

No sé si el Sr. Móra vol afegir alguna cosa que segur m’he deixat. 

 

Sr. Pere Móra.- Només perquè la gent que ens escolta ho entengui. Aquesta és una obra 

que afecta a un vial que és competència de la Diputació, que és la carretera, però que ens 

en veiem beneficiats perquè també aprofitem per arreglar-ne un que és de competència 

nostra, que és la vorera. La vorera que va entre la rotonda del Sant Crist i l’institut. I a 

més a més aprofitem per posar un carril bici que anirà des d’aquesta rotonda fins a 

empalmar amb la vorera que puja del Cros. Per tant, és una obra que ens afecta a àmbits 

de competència de tots dos, i el que ens ofereix la Diputació són unes condicions molt 

favorables, perquè ells paguen amb els seus recursos el projecte, ells fan la licitació i a 

l’hora de repartir-nos les despeses ens les repartim de manera proporcional a l’àmbit de 

competència de cadascú però tota la baixa ens la repercuteixen a nosaltres, per tant, 

acabem pagant molt menys del que hauríem de pagar si ho féssim pel nostre compte. 

  

Sr. alcalde. Sé que l’explicació és difícil perquè el tema és difícil. Ho hem intentat 

simplificar al màxim possible perquè tothom que ens estigui escoltant ho entengui i de 

fet, a nosaltres al principi també ens va costar d’entendre perquè quan es va acordar 

aquestes condicions amb la Diputació i quan es va arribar a conveni, es va passar una 

mica la mateixa sensació que entenc tenia el regidor Xavier Collet que és ostres, aquí està 

dient que hem de pagar 385.000 €. El que passa és que després es fa un redactat, com 

deia, que ve a explicar això que jo he intentat explicar amb la millor intenció del món.  

Sr. Arenas. 

 

Sr. Josep Arenas.- Per manifestar el nostre recolzament a que l’Ajuntament d’Argentona 

obtingui recursos d’altres administracions, en aquest cas de la Diputació, si bé que 

l’explicació que vostès en fan ens requereix algun aclariment més. Se senyala que 

l’aportació de l’Ajuntament seria de 385.000 €, que segons l’explicació del senyor regidor 

d’Hisenda, en aquest cas, i l’Alcalde, sortien en bona part de la diferència de la baixa, de 

lo que està consignat per la Diputació de Barcelona i la licitació. I la pregunta és, com 

vostè ha dit que això ja s’havia fet, quina ha estat aquesta baixa? És a dir, quin és l’import 

que es disminuirà d’aquests 385.000 €, perquè les paraules són molt boniques, però els 

números són més precisos. 

  

Sr. alcalde.- Jo ara tampoc porto la documentació aquí, no li sabria dir ara mateix. 
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Sr. Josep Arenas.- Segona qüestió és si vostè ja ha apuntat que tot i que ratifiquéssim 

aquest acord, no es començaria fins al 2020, m’ha semblat entendre. Si ens ho pot 

precisar. 

 

Sr. alcalde.- No, no, no es finalitzaria fins al 2020. Aquí la qüestió, més que la data d’inici 

era la data de finalització, en el sentit que clar, a mesura que anessin passant 

certificacions, hagués estat un problema. La llei permet licitar abans fins i tot de tenir 

consignació pressupostària, sempre i quan hi hagi el compromís de que en el pressupost 

següent hi hagi aquests diners. En aquest cas és el que estem fent. 

 

Sr. Josep Arenas.- La tercera qüestió, no sé si l’acabo d’entendre bé, també, és si 

realment es pot començar l’obra sense que hi hagi consignació pressupostària per part 

de l’Ajuntament d’Argentona. 

  

Sr. alcalde.- Sí, sí. Clar, això també és una qüestió interessant que em sembla que ho ha 

intentat explicar també el Sr. Móra. Qui paga l’obra és la Diputació. Nosaltres li pagarem 

la part aquesta a la Diputació. A nosaltres també ens beneficia perquè ens estalvia tots 

els tràmits administratius que com saben, són sempre... 

 

Sr. Josep Arenas.- La quarta pregunta seria si l’informe, si li pot demanar a la Sra. 

Secretària si ens pot llegir quin és el seu informe negatiu, en el sentit que puguem 

entendre si efectivament serà vigent, aquest conveni, malgrat que el ratifiquem. 

  

Sr. alcalde.- No sé si la Sra. secretària disposa de l’informe aquí. 

 

Sr. Xavier Collet.- Jo sí. 

 

Sr. Josep Arenas.- Doncs si és tan amable el Sr. Collet de llegir-nos-el, així en tindrà 

coneixement tot el públic. 

  

Sr. alcalde.- Moltes gràcies. No sé si vol que la Sra. secretària llegeixi tot l’informe o 

només la part dispositiva. 

 

Sr. Josep Arenas.- La conclusió fonamental del seu informe negatiu o reparament o com 

es denomini. 

  

Sra. secretària.- La conclusió de l’informe diu: S’informa desfavorablement l’aprovació 

per resolució d’Alcaldia de la minuta del conveni proposada, atenent que s’adoptaria a un 

compromís econòmic sense disposar de crèdit pressupostari adequat i suficient en el 

pressupost municipal del 2019. 

 

Sr. alcalde.- Sra. López. 
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Sra. Susana López.- És que jo no ho acabo d’entendre. Estem aprovant unes obres sense 

tenir els diners per fer-les. Els posarem, si aproven un vostès un pressupost perquè si 

prorroguen no. Han de tenir molt clar que aprovaran un pressupost, estan en minoria, 

recordo. Després vindrà una moció que igual ens aclareix una mica això. Diners que es 

posaran al 2020. La Diputació admet que aquestes obres comencin, la Diputació, 

l’Ajuntament, l’administració que toqui, admet que aquestes obres comencin sense el 

pressupost i que el pressupost es posi el 2020? Això està garantit que serà així o no ho 

tenim clar, que serà així? És que nosaltres no serem qui posarem pals a les rodes per 

tirar endavant obres que beneficien al poble, encara menys si hem aconseguit una 

subvenció de la Diputació o una col·laboració o com li vulguin vostès dir. Però clar, que 

quedi clar que el que s'està aprovant avui, el que s’està ratificant avui, és la possibilitat de 

fer les obres, la total possibilitat de fer les obres, o no. I ens agradaria saber si hi ha perill 

de que la Diputació no ens accepti que estigui en el pressupost del 2020. 

  

Sr. alcalde.- Sra. secretària. 

 

Sra. secretària.- Jo entenc que la Diputació, segons comenta l’alcalde, ja ha licitat les 

obres. Per tant, si ha licitat, és que ja té el crèdit pressupostari. I el deuen preveure a 

nivell d’obligacions, responent al que vostè comentava, és que el conveni disposa que 

l’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import quan presenti la certificació final a 

l’acabament de les obres. Entenc que això és al que es referia el Sr. alcalde, quan deia 

que no ha de pagar fins que acabin les obres. 

 

Josep Arenas.- En resum, ens ve a dir l’aclariment molt aclaridor que ens acaba de fer la 

Sra. secretària que si en el pressupost del 2019 no hi serà, aquest suplementi que en el 

2020 si per lo que sigui no hi és, tampoc les obres no es podran acabar. 

  

Sr. Pere Móra.- Si aconsegueixo... 

 

Josep Arenas.- En el sentit que si s’ha de pagar l’última certificació, com tal... 

 

Sr. Pere Móra.- A veure si aconsegueixo aclarir-ho. La Diputació té tot el crèdit per 

començar les obres. De fet, les ha licitat i les ha adjudicat. Només estan pendents de 

començar les obres, de que vinguin les màquines, a signar aquest conveni. Les obres es 

faran sí o sí perquè hi ha un compromís de la Diputació amb l’adjudicatari. Una altra cosa 

és que nosaltres ens comprometem al 2020 a dotar al nostre pressupost de l’any que ve, 

perquè només hem de pagar a la Diputació un cop liquidada l’obra. Un cop la Diputació 

liquidi l’obra, nosaltres li hem de traspassar uns diners. Per tant, l’única cosa que podria 

passar no és que no s’acabin les obres, que s’acabaran, perquè les pagarà totes la 

Diputació, sinó que nosaltres en aquells moments no tinguéssim els diners i adquiríssim 

un deute amb la Diputació. Un deute amb la Diputació no és cap problema, perquè 

normalment la Diputació ens subvenciona moltíssimes coses, per tant quedaria liquidat 

automàticament restant-nos-ho de qualsevol subvenció. Per tant, no és un risc. El que sí 

que jo penso que és important és que comencin les obres. 
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Sr. alcalde.- Sr. Calvo. 

 

Sr. Bernat Calvo.- La meva intervenció, clar, a l’última Comissió Informativa no vaig 

treure molt l’aigua clara de tot el tema aquest, de fet, l’última informació que tenia és que 

això no havia de passar al Ple. I voldria saber per quin motiu es passa a ratificació. És a 

dir, que és un tema que era competència del Ple però es va aprovar un decret d’Alcaldia 

assumint un tema que era de competència del Ple? Més que res perquè com tampoc vaig 

aclarir-ho a Comissió Informativa m’agradaria saber si puc tenir alguna informació extra. 

  

Sr. alcalde.- Si no em falla la memòria, va ser així. No sé si la Sra. secretària ho recorda 

exactament. 

 

Sra. secretària.- Qui va redactar el Decret va incloure una clàusula que sotmetia a 

ratificació del Ple. Normalment són aquests acords que transcendeixen l’interès, més 

enllà d’Alcaldia. Si els convenis són aquesta matèria, que no queda molt definit de qui són 

competència i de vegades per urgència ho fa un i ho ratifica l’altre, però en aquest cas el 

propi decret especificava que se sotmetria a ratificació. 

 

Sr. alcalde.- Ara recordo, perquè com va ser abans de vacances, i tots hem descansat 

molt, la memòria comença a fallar. És exactament això. És un conveni d’una entitat i una 

categoria suficient que enteníem que era millor que ho ratifiqués el Ple, encara que 

normalment els convenis ja saben que els passem o per Junta de Govern i per decret 

d’Alcaldia. En aquest cas era un conveni que per la quantia econòmica, per l’entitat que té 

tot plegat i perquè són unes obres que en el moment que la Diputació o qui sigui a qui ho 

hagi adjudicat, comenci a treballar, doncs és molt probable que molts ciutadans i vostès 

mateixos ens preguntin, ostres, això què és i per què no sabíem res? Llavors sí que vam 

preferir també posar aquest acord que citava la Sra. Secretària, que és passar-ho a 

ratificació del Ple, perquè en primer lloc perquè són unes obres bastant importants que 

afecten al que és l’entrada i sortida del poble. Llavors, bé, tot plegat era d’una entitat 

suficient com per dir bueno, passem-ho al Ple. Tinc moltes paraules demanades i 

m’agradaria donar-li la paraula al Sr. Collet perquè abans ja me l’he saltat dues vegades. 

Sr. Collet. 

 

Sr. Xavier Collet.- Està molt bé que hagin decidit passar-ho pel Ple, però estaria millor 

que ens informessin del que es passa pel Ple, ens informessin amb detall, perquè clar, el 

Sr. Bernat Calvo diu a la Comissió Informativa no em vaig assabentar. No, és que no es va 

parlar de tot això, no? De fet, la primera notícia que tenim de que en aquestes obres 

l’Ajuntament haurà de fer una aportació ha sigut ara, llegint el conveni, perquè nosaltres 

teníem entès que no havia de pagar res. Això per exclusió és el que havíem pensat, 

perquè si no recordo malament, aquest projecte d’obres el van presentar públicament 

l’any passat. I deien que es farien les obres abans de les eleccions. Per tant, en aquell 

moment ja sabien que l’Ajuntament hauria de pagar alguna cosa. És a dir, que en el 

pressupost del 2019 ho haurien pogut posar. Ho haurien pogut dir en aquell moment, 
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que l’Ajuntament hauria de fer alguna aportació, que tampoc es va dir. En el pressupost 

del 2019 no es va posar i de fet seria el normal, això és el que es fa altres vegades i vostès 

ho saben, projecten obres en el pressupost que després no es fan o es fan més tard. Per 

tant, en aquest cas lo normal hauria sigut fer això, pressupostar-ho, tenir en compte el 

que s’haurà de pagar i si no es fa així, explicar-ho, perquè per això es fan les Comissions 

Informatives. El Ple és per aprovar o no aprovar i marcar les línies polítiques de cada un, 

però la Comissió Informativa és per informar del que es porta. I de tot això no n’havien 

dit res. Jo em sembla que haurien de vigilar una mica amb les formes. I a més a més 

perquè ara que en parlem, resulta que ens demanen aprovar un conveni en el que 

tindrem l’obligació de pagar una part d’aquestes obres però tampoc sabem quina part 

serà. Hi ha una rebaixa important, d’acord, però quant pujarà, això? No és per res, no és 

que hàgim de filar prim amb un euro més o menys, però la licitació s’ha fet i no podem 

saber ara que anem a aprovar-ho quin serà l’import que ens comprometem? Perquè 

aquesta és la qüestió, ens comprometem a un import que l’haurem de pagar, si no és 

ara, l’any que ve. Quin és aquest import? Tampoc el sabem. Jo trobo que haurien de, a 

part de portar-ho al Ple, informar. Informar una mica més a la resta de grups polítics que 

no hàgim de descobrir aquestes coses sense que vostès ens hagin dit res, lo normal seria 

parlar-ne. 

  

Sr. alcalde.- Li contesto aquesta qüestió perquè sinó anem acumulant coses. 

Precisament aquestes qüestions passen per les Comissions Informatives per discutir 

aquest tipus de detalls i aquesta informació. Jo la veritat, quan vam parlar-ne a les 

Comissions Informatives sí que és veritat que la qüestió no va despertar massa interès. 

Hi ha altres punts de l’ordre del dia que havien despertat molt més interès i que també 

nosaltres no tenim cap problema en portar la informació que vostès ens demanin, si ens 

la demanen, i si no, ja la busquem. En aquest cas, si haguéssim descobert que despertava 

tant interès haguéssim aportat tota aquesta informació que ens demanen, que 

evidentment si ens la demanen, demà els hi facilitarem, no hi ha cap problema. Sr. Móra. 

 

Sr. Pere Móra.- Perdoni que el contradigui, Sr. Collet, però a la presentació pública, que 

es va fer si no recordo malament cap a l’octubre o novembre del 2018, va venir el Diputat, 

es va explicar el projecte, es va explicar el pressupost i es va dir que li corresponia a cada 

administració. I me’n recordo perquè ho vaig fer jo personalment. Per tant, aquesta part 

sí que es va explicar. Els 385.000 € són exactament el que ens correspon. La part 

proporcional del pressupost del projecte que afecta al vial de la nostra competència. Per 

tant, des d’un punt de vista just, és el que hem de pagar. El que els hi proposem és un 

conveni que rebaixa substancialment aquest cost. 

  

Sr. alcalde.- Sr. Arenas. 

 

Sr. Josep Arenas.- Molt breument, ja que estem donant per intentar obtenir informació, 

simplement que ens puguin repetir quin és l’import d’aquesta obra, tot i que l’obra en si 

ens sembla interessant, voldríem conèixer l’import d’aquesta obra. 
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Sr. Pere Móra.- Jo faré l’esforç de buscar-ho per internet, ara mateix no tinc connexió, 

però està al portal de licitació de la Diputació, per tant, és públic i ho pot buscar 

qualsevol. Intentaré trobar-lo a través del mòbil i si durant el Ple ho trobo, a la part de 

precs i preguntes els informaré. 

 

Sr. alcalde.- Sr Calvo. 

 

Sr. Bernat Calvo.- Més que res per lo que ha comentat el Sr. Alcalde, que nosaltres vam 

preguntar què era allò i per què s’estava ratificant. Com tampoc vam aconseguir obtenir 

més informació tampoc no vam entrar més enllà, però part nostra sí que vam preguntar 

una mica i no em va quedar molt clar. Vaig preguntar, insisteixo, per què es ratificava i 

tampoc vaig treure molta informació. No és cap retret, simplement que vaig intentar 

treure una mica l’aigua clara i en aquell moment no vaig saber aclarir. De fet, a la 

documentació tampoc vaig ser capaç de trobar-ho, però bueno, que vam intentar 

demanar informació però tampoc vam aclarir-ho massa. Simplement això. 

 

Sr. alcalde.- Només per intentar tancar una mica tot aquest debat que ens hem perdut 

aquí amb uns matisos molt de detall, però al final el que estem fent què és? Un conveni 

amb la Diputació de Barcelona en un vial que compartim en una part la Diputació i una 

part és titularitat de l’Ajuntament, i el que estem fent és resoldre-ho. Aquest tram quin 

és? El d’entrada per la rotonda de les Palmeres, que tots saben que a nivell de vianants és 

molt difícil. A nivell de tot és un tram que ha quedat sempre en una espècie de situació, 

que no ho és, però que sembla periurbà, en el sentit que està tot mig deixat, i que per 

una vegada, és un tram que és complex, perquè té moltes complexitats per la seva 

ubicació, perquè fa pendent i perquè hi ha moltes coses allà al mig, i hem aconseguit 

amb aquest conveni que majoritàriament ens ho pagui la Diputació de Barcelona. Per 

tant, en aquest conveni una mica el que venia a dir és això. El que és una mica estrany és 

aquest sistema de quedar-nos la baixa per l’Ajuntament d’Argentona. És estrany perquè 

la Diputació s’avingui a donar unes condicions tan favorables a l’Ajuntament i per això 

tots estem una mica així i portem tanta estona discutint sobre això. Perquè si fos un 

conveni que ens toqués pagar 385.000 € i adéu-siau, doncs no n’haguéssim parlat tant. 

Però el que passa és que aquí, el benefici per l’Ajuntament, doncs és doble. No sé si hi ha 

alguna cosa més? 

Sr. Collet. 

 

Sr. Xavier Collet.- Quan parlem del passat, es poden dir moltes coses, però jo agafo la 

notícia de l’Ajuntament d’Argentona del 28/09/2018, suposo que la presentació es deuria 

fer el dia abans, i parla de que el pressupost és de 572.000 €, que va venir el Diputat 

d’Infraestructures, però no diu res de que l’Ajuntament hagi de fer-se càrrec de cap 

import. Ho dic perquè ja és estrany que si l’Ajuntament ha de pagar una part d’aquestes 

obres, no es digués, però aquí no ho deia, en tot cas. I demanar-li, Sr. Eudald Calvo, que 

quan hi hagi en alguna ordre del dia d’algun òrgan algun punt de l’ordre del dia que se 

surti de la normalitat, jo entenc que són vostès que ens haurien d’explicar què passa. 

Perquè nosaltres tenim interès amb les coses que ens sembla que en aquell moment 
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hem d’enfocar el nostre interès, però una cosa, una proposta anormal com aquesta, que 

pot ser molt beneficiosa per l’Ajuntament i no ho dubto pas, però amb una tramitació 

anormal com aquesta, amb un informe desfavorable dient que no hi ha, això se’ns hauria 

de dir. I això li demanaria que no intenti donar la volta, com si no haguéssim mostrat 

interès nosaltres. Això és una cosa que s’hauria de dir i si es diu i s’explica, és que no hi 

ha cap problema, perquè si és així i no ho dubto pas, doncs està molt bé per l’Ajuntament 

d’Argentona, però hauríem de saber d’entrada que hi ha hagut aquest informe negatiu, el 

perquè, la situació i què és el que s’ha pactat perquè això es pugui resoldre. I això ho 

hauríem de saber per iniciativa seva, no ho hem de descobrir nosaltres a última hora 

sense que vostès ens ho hagin dit. I a mi em sembla que és fàcil d’entendre. Li demanaria 

que sigui així en properes vegades. 

  

Sr. alcalde.- Recollim aquesta petició. De fet, es va fer una exposició pública d’aquesta 

qüestió, ja deu fer pràcticament un any, i potser la novetat en aquell moment era la 

ratificació del conveni. I per això em referia a que com ningú va preguntar, vam entendre 

que tothom ja sabia de què anava. Segurament ens vam equivocar com vostè explicava, 

però era una mica en aquest sentit.  

Hi ha una última paraula demanada. Sra. secretària. 

 

Sra. secretària.- Només en relació a la ratificació, jo la resolució en concret, la 1486 no la 

tinc davant perquè desconeixia que hi hagués aquest interès puntual i he respost en 

funció del que és habitual en aquest Plenari: sotmetre a ratificació quan ho diu 

expressament l’acord. Entenc que així ho deu dir, sinó, corregiré les meves paraules 

anteriors quan ho pugui mirar en l’expedient en concret, però sí que els agrairia que és 

un tema que s’hauria de resoldre de forma definitiva quines resolucions ratifiquen i 

quines no. I això podríem tractar-ho, si no avancem en quant a la modificació del ROM, 

potser un dia puntual a una Junta de Portaveus o quan creguin convenient i així també 

tots tenim més seguretat jurídica en aquest tema. 

  

Josep Arenas.- D’acord amb la intervenció que acaba d’aportar la Sra. secretària; que ens 

sembla interessant que es clarifiquin les coses, mentrestant, la nostra posició sempre és 

de que acords d’aquest tipus es portin al Ple. I en aquest cas ens sembla bé que s’hagi 

portat a Ple.  

 

Sr. alcalde.- Si no hi ha més paraules en relació a aquesta qüestió, passaríem a la votació 

de la ratificació d’aquesta resolució d’Alcaldia, d’aquest conveni amb la Diputació de 

Barcelona, per a aquestes obres a la travessera urbana de la B-502. 

 

Sr. Josep Arenas.- Per exposar el sentit del nostre vot, manifestar que ens sembla 

interessant aquesta obra, en canvi ens ha semblat totalment negativa la forma de 

conduir-ho per part del Govern, entre altres coses perquè no va fer la previsió d’aquestes 

dues terceres parts de l’import de l’obra, tot i que pugui haver-hi una baixa, és una 

quantia important, no és que diguis mira, són 50.000 € i d’un lloc a altre sortiran. No ho 

van preveure. Aquest any estem ja al mes de setembre i això tampoc no està al 
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pressupost. Segueix sense estar al pressupost, no s’ha fet cap modificació en aquest 

sentit i la previsió que tenen és d’incloure-ho a l’any que ve. Bé, veurem. En aquest sentit, 

repeteixo, estem interessats en aquesta obra. Malgrat això, atès que no estem d’acord en 

la forma de portar el Govern en aquest tema, la governació d’aquest tema, ens 

abstindrem amb la nostra votació. 

 

Sr. alcalde.- Si no hi ha més paraules en relació a aquesta qüestió, passaríem a la 

votació. 

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per 8 vots a favor (Eudald Calvo i Català, 

Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat 

Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà i Pere Móra i Juvinyà) i 

8 abstencions (Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas 

Oliveras, Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina Maynou 

i Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano) 

 

3.2) Nomenament de vocals del Consell Escolar Municipal d’Argentona 

 

“De conformitat amb el que es preveu als articles 3 i 4 del Reglament d’Organització i 

Funcionament del Consell Escolar Municipal d’Argentona, formen part del plenari del 

Consell, entre d’altres, sis membres de l’Ajuntament designats pel Ple Corporatiu entre 

els regidors membres del mateix. 

 

Tenint en compte que els representants de l’Ajuntament en el plenari es renoven cada 

cop que es constitueix l’Ajuntament com a conseqüència de la realització d’eleccions 

municipals, es proposa al Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Nomenar com a membres del plenari del Consell Escolar Municipal d’Argentona, 

mentre duri el seu mandat,  als següents regidors municipals: 

 

President: 

Sr. Joaquim Perejoan i Hernández  

 

Vocals:  

Joan Maria Pascual Martí 

Montse Matas i Oliveras 

Susana López Rico 

Cristina Maynou Casanovas 

Francisco Fragoso Escribano 

 

Segon.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sr. Perejoan. 
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Sr. Joaquim Perejoan.- Segons la moció d’Alcaldia, es va anomenar els membres del 

Consell Escolar d’aquí Argentona on nosaltres, municipi que tenim entre 6 i 15 centres, 

exactament en tenim 7, ens correspon triar per Ple a sis membres que formin part 

d’aquest Consell. Aquests sis membres inclouen el president del mateix, amb la qual cosa 

estarien representats tots els grups del Govern i a més a més del president. Amb la qual 

cosa tindríem els sis membres que així per Ple, i prèvia consulta amb tots els partits, 

doncs es va quedar en el seu nomenament. A partir d’aquí, si algú té alguna objecció... 

Crec que en el seu dia ja va haver-hi algun petit error, que hi havia un membre més del 

que ens pertocava com a municipi, però bé, aclareixo que en principi han de ser sis 

membres que designa el Ple i que justament correspon a cada un dels grups que 

composen el Govern, del Consistori, perdó. Els noms dels vocals serien Francisco 

Fragoso, Bernat Calvo, Susana López. 

 

Sr. Bernat Calvo.- Ha demanat canvi, la regidora, a les Informatives.  

 

Sr. Joaquim Perejoan.- Cristina, val, doncs entenc que la Cristina Maynou suplirà en 

Bernat. Susana López, Montse Matas, Joan Maria Pascual i jo mateix com a president del 

Consell.  

 

Sr. alcalde.- S’ha de corregir la documentació perquè apareixia un membre més, per això 

que explicava el regidor. De manera equívoca sempre hi havia hagut sis representants 

polítics més el president. I això vam detectar aquest error perquè el total hauria de ser 

sis, comptant el president. 

 

Sra. secretària- Em poden repetir els membres que han quedat, si us plau? 

 

Sr. alcalde.- Sí, els diré tots i així a veure si està tot bé. Joan Maria Pascual Martí, Montse 

Cervantes Codina, Montse Matas i Oliveras, Susana López Rico, Cristina Maynou 

Casanovas, Francisco Fragoso Escribano. 

Sra. Matas, digui. 

 

Sra. Montserrat Matas.- En les Comissions Informatives el que ens sembla bé, ja ho vam 

parlar i la idea una mica era aquesta, però el que sí que també vàrem comentar que 

estaria bé modificar el reglament de la composició d’aquest Consell Escolar, perquè ara el 

que passa és que el diu el reglament és que són sis membres de l’Ajuntament. No 

s’especifica. Què passaria, si aquí hi hagués alguna altra formació política més, no tindria 

representació. Per tant, s’hauria de modificar o nosaltres demanem que es modifiqui el 

reglament perquè hi hagués un representant de cada formació política, siguin cinc, sis o 

les que siguin. A les Comissions Informatives teníem el debat, que no vam aclarir, si s’ha 

de nomenar primer el Consell i és el Consell qui modifica el reglament però vam estar 

mirant les funcions i vam interpretar que no era el Consell. Llavors, no sé com ha de ser 

el mecanisme per modificar això. 
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Sr. Joaquim Perejoan.- Intentaré respondre. Bàsicament nosaltres seguim una miqueta 

el que la Diputació així ens envia. Tenim un quadrant i els números estan molt clars. De 

fet, el Consell Municipal està format per 33 membres i estan dividits per sectors. 

Nosaltres com Ajuntament n’aportem sis, però després també estan representats els 

pares, que també són sis més, els alumnes que també són sis més, els mestres sis més, el 

personal de l’administració i servei, les direccions de les escoles i els titulars, tres cadascú. 

I aquest barem, aquesta taula, és la que ens envia la Diputació. Jo crec que tot això hi ha 

tota una sèrie d’ordenances i uns articles i tots uns reglaments els quals constitueixen 

aquesta distribució i no sé si tenim molt marge de maniobra en aquest sentit. 

 

Sr. alcalde.- Sra. Matas. 

 

Sra. Montserrat Matas.- La pregunta és si podem esbrinar si això és modificable o no, 

perquè a vegades la Diputació fa propostes de com pot ser el Consell però que potser 

l’Ajuntament pot modificar-ho, això. Perquè clar, què passaria si fóssim 8 formacions 

polítiques? Alguna quedaria sense representació, que tampoc em sembla just, no? És 

veure a qui ho hem de consultar i com ho hem de fer. 

  

Sr. alcalde.- Té raó vostè i de fet en aquest cas, que no és el primer cas que passa perquè 

els regidors i regidores més veteranes recordaran que en alguna ocasió hi havia tres o 

quatre places i en aquell moment hi havia sis grups a l’oposició i es va haver de fer un 

acord. De totes maneres, en aquest cas, com aquí ens regim pel Reglament d’Ordenació i 

Funcionament del Consell Escolar, aquí el que es podria modificar és el propi reglament, 

com entenc que vostè apuntava i em sembla que la modificació del reglament, si no 

m’equivoco, competeix al Ple municipal. El que sí que hauríem de complir, no sé si són 

orientacions o directrius de la Diputació, però entenc que podem modificar el reglament, 

el ROF, una mica a voluntat del Plenari, no? Entenc jo. Sra. Secretària, no sé si em pot 

posar llum a la qüestió. 

 

Sra. secretària.- Si realment aquest número de sis és una xifra, és una decisió que va 

prendre l’Ajuntament d’Argentona, la poden modificar. Però els Consells Escolars estan 

molt regulats i jo crec que això ve d’una normativa superior, però ara parlo de memòria 

de quan vam redactar els plecs i tot plegat, però podem fer la consulta pertinent. 

 

Sr. alcalde.- Estem especulant, jo el primer. Si de cas, si els sembla, donaré aquestes 

paraules i si els sembla bé anirem tancant aquesta qüestió.  

Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- Això està molt reglat per una llei que es va aprovar en temps del 

Conseller Maragall, l’Ernest, perquè l’altre no va ser Conseller, va ser President. I no es 

pot tocar. El que sí que podríem fer és afegir, perquè quan ara ho ha explicat he recordat 

que era una llei que també afecta molt als Consells Escolars de centre i va haver-hi molta 

mobilització, jo en aquell moment era presidenta de l’AMPA de l’escola del meu fill i 

recordo que va haver-hi molta mobilització, perquè acotava molt la participació, la 
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reglava i la regulava, però també l’acotava. El que sí que podríem fer és un afegit que 

digui que cap grup municipal doblarà la seva representació si queda algun grup sense 

representació. No sé si m’explico. Ara mateix Unitat té dos representants, perquè un és el 

president i després hi ha un representant de cada grup. Si en comptes d’haver-hi cinc 

grups hi haguessin sis, hauríem d’evitar-ho d’alguna manera, no? Que un grup tingui dos 

membres i un altre grup queda fora. Jo crec que és el màxim que podem fer, afegir 

aquesta “coletilla” perquè com a mínim, en la mesura del possible, tots els grups polítics 

tinguem representació. Fins arribar als sis, perquè clar, una vegada arribes als sis ja no 

pot ser. Podem dir que si som més de sis grups polítics, el que hem de fer és triar els 

representants per consens o afegir algun tema perquè no sigui el que es diu vulgarment 

un “rodillo”, qui té la majoria, tria. Jo si us sembla bé, ara mateix hi podríem deixar així i 

buscar alguna mena de redacció que ens pugui satisfer a tots i que vagi en aquest sentit. 

 

Sr. alcalde.- Sr. Perejoan. 

 

Sr. Joaquim Perejoan.- Gràcies per les aportacions i tot l’enriquiment d’aquest diàleg i 

debat. Però ara actualment, jo crec, sota el meu punt de vista, que ens hem de regir una 

miqueta per la normativa que ens envia la Diputació. Aquí hi ha una sèrie de lleis des de 

la Constitució i el seu article 27, que és la primera que ens mana tot el que hem de fer, i 

després fins als reglaments municipals, que poc marge de maniobra tenen, i el que la 

Diputació així ens ordena. L’únic on podríem gratar una mica i mirar si poguéssim trobar 

més informació és a la llei escolar de Catalunya, on potser podríem trobar-hi algo més, 

però dubto molt que hi hagi gaire marge de maniobra en quant al nombre de persones 

que hi poden assistir, representants de l’Ajuntament. Ara bé, si la distribució política ha 

de ser una o altra, això ara tampoc és el cas, entenc. De fet en el passat, com comentava 

el Sr. Alcalde, van haver-hi alguns grups que no hi estaven representats bo i que els 

Consells Escolars municipals són oberts a tothom, que en principi podrien anar-hi tots, 

convidar les famílies i tothom tindria veu. És un lloc obert, de consulta i de debat i tothom 

té dret a ser escoltat. És més, us convido a que vingueu. 

 

Sr. alcalde.- Estranyament el municipi d’Argentona té representats a cinc grups 

municipals, la qual cosa, per un municipi de 13.000 habitants comença a ser estrany. 

Només cal mirar el nostre entorn més immediat per veure que municipis semblants al 

nostre tenen representats, i nosaltres també l’hem tingut amb anterioritat, sis, set, vuit o 

nou grups, fins i tot. Se suposa que això també haurà de prendre nota la Conselleria i la 

Diputació perquè la realitat de fa uns anys no és la mateixa que ara. 

Sr. Calvo. 

 

Sr. Bernat Calvo.- En tot cas, nosaltres volíem matisar que ens adherim una mica a les 

propostes que s’ha fet avinent del tema de modificar en un futur aquest reglament 

escolar, del Consell Escolar municipal, amb aquesta idea de fer-lo lo més plorar possible i 

tenir una mica en compte aquests ajustos que ha comentat el regidor de Tots Per 

Argentona. I la veritat és que en un futur també estaria bé intentar passar aquest Consell 
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Escolar Municipal a un Consell Educatiu lo més transversal possible. Bé, ja hi haurà temps 

per parlar-ne, però que ens sembla una bona idea.  

 

Sr. alcalde.- Es procedeix a la votació. 

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta esmenada, s’aprova per unanimitat de tots els 

presents (Eudald Calvo i Català, Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. 

Pascual Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig 

Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat 

Matas Oliveras, Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina 

Maynou i Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano) 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

3.3) Rectificació d’errada modificació de crèdits núm. 2/2019 del pressupost del 

Patronat de l’exercici 2019 

 

“Vista la resolució de la Junta de Govern del Patronat Municipal del Museu del Càntir 

aprovada en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2019 i relativa a la rectificació d’errada en 

la modificació de crèdits núm. 2/2019 del pressupost del Patronat per a l’exercici 2019. 

 

I atès que, de conformitat amb allò previst a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

aquestes podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels 

interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, al Ple 

Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.-  Rectificar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2019 del pressupost 

del Patronat Municipal del Museu del Càntir, aprovat per acord de la Junta de Govern de 

data 20 de març de 2019, per un import total de 2.000,00€ i sota la modalitat de  crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit, en el sentit de que allà on diu: 

“ 

PRESSUPOST DE DESPESES    

..../  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT   

Partida Concepte Import 

Festa del càntir i Fira de ceràmica   

4-333-22005 Càntirs i altra terrissa per a la venda 1.250,00 

 Total suplement de crèdits  1.250,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 2.000,00 

“ 

Ha de dir: 

“ 
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PRESSUPOST DE DESPESES    

..../  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT   

Partida Concepte Import 

Botiga del Museu   

5-333-22005 Càntirs i altra terrissa per a la venda 1.250,00 

 Total suplement de crèdits  1.250,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 2.000,00 

 

Segon.- La rectificació d’errada aprovada en l’anterior acord s’haurà de publicar en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis municipal, als efectes 

de la seva entrada en vigor.”  

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per 13 vots a favor (Eudald Calvo Català, 

Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat 

Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, 

Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina Maynou i 

Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 3 abstencions (Montserrat Capdevila Cañadas, 

Xavier Collet i Diví i Montserrat Matas Oliveras) 

 

3.4) Modificació de crèdits núm. 4/2019 del pressupost del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir de l’exercici 2019.  

 

“Vista la resolució de la Junta de Govern del Patronat Municipal del Museu del Càntir 

aprovada en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2019 i relativa a la modificació de 

crèdits núm. 4/2019 del pressupost del Patronat per a l’exercici 2019. 

 

Vist l’informe emès per la interventora municipal  i,  de conformitat amb allò previst als 

articles 177 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals, i als articles 8, 9 i 10 de les Bases d’execució del 

vigent pressupost del Patronat, al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 4/2019 del pressupost del Patronat 

Municipal del Museu del Càntir, per un import total de 6.091,29€, sota la modalitat de  

suplements de crèdit i segons el detall següent: 

 

PRESSUPOST DE DESPESES    

SUPLEMENTS DE CRÈDIT   

Partida Concepte Import 

Unitat tècnica de gestió   

1-333-16209 Altres despeses socials 206,00 

1-333-21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 294,56 

1-333-22100 Subministrament energia elèctrica 1.186,10 
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1-333-22199 Altres subministraments 35,97 

1-333-22200 Serveis de telecomunicacions 86,53 

1-333-22699 Altres despeses diverses 361,79 

1-333-22700 Neteja 1.000,00 

1-333-48900 Aportacions a entitats diverses 60,00 

Escola taller de ceràmica   

3-326-22700 Neteja 288,60 

Botiga del Museu   

5-333-22000 Ordinari no inventariable 60,48 

  

Unitat tècnica de gestió   

1-333-13000 Retribucions bàsiques  1.330,92 

1-333-13002 Altres remuneracions - retribucions complementàries 529,27 

1-333-16000 Seguretat social 651,07 

 Total suplement de crèdits  6.091,29 

TOTAL MODIFICACIÓ 6.091,29 

 

Segon.- El finançament de la modificació, per un import total de 6.091,29€, anirà a càrrec 

de les següents partides: 

 

PRESSUPOST INGRESSOS   

FINANÇAMENT    

Partida Concepte  Import  

Unitat Tècnica de Gestió   

1-87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.580,03 

PRESSUPOST DESPESES   

FINANÇAMENT - Baixa total/parcial crèdit no compromès   

Unitat tècnica de gestió   

1-929-50000 Fons de contingència 2.511,26 

 Total finançament suplement de crèdits  6.091,29 

TOTAL MODIFICACIÓ 6.091,29 

 

Tercer- Una vegada efectuada la modificació de crèdit corresponent, el resum per 

capítols és el següent: 

 

INGRESSOS CORRENTS DESPESES CORRENTS  

CAPÍTOL 1 0,00 CAPÍTOL 1 159.146,63 

CAPÍTOL 2 0,00 CAPÍTOL 2 167.984,73 

CAPÍTOL 3 118.540,84 CAPÍTOL 3 1.900,00 

CAPÍTOL 4 210.501,24 CAPÍTOL 4 1.710,00 

CAPÍTOL 5 50,00 CAPÍTOL 5 180,75 

Total ingressos corrents 329.092,08 Total despeses corrents 330.922,11 

INGRESSOS DE CAPITAL DESPESES DE CAPITAL 
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CAPÍTOL 6 0,00 CAPÍTOL 6 1.750,00 

CAPÍTOL 7 0,00 CAPÍTOL 7 0,00 

Total ingressos de capital 0,00 Total despeses de capital 1.750,00 

Total ingressos no financers 329.092,08 Total despeses no financeres 332.672,11 

  

INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES 

CAPÍTOL 8 3.580,03 CAPÍTOL 8 0,00 

CAPÍTOL 9 0,00 CAPÍTOL 9 0,00 

Total ingressos financers 3.580,03 Total despeses financeres 0,00 

TOTAL 332.672,11   332.672,11 

 

Quart.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019 del pressupost del Patronat 

aprovat en els acords anteriors, s’haurà de sotmetre al tràmit d'informació pública durant 

el termini de quinze dies hàbils, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis municipal, i, en considerar-se aprovat 

definitivament, es publicarà la modificació d'esment resumida per capítols en el Butlletí 

Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes de la seva 

entrada en vigor.”  

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sr. Puig. 

 

Sr. Àngel Puig.- Aquesta modificació que vam portar també a les informatives és una 

modificació de 6091,29 € que queden explicitats en 3580 € aproximadament que surten 

del romanent del museu, que són per pagar factures que arriben tard, ho vaig explicar a 

les Informatives, factures que arriben fora de termini. Llavors també la despesa corrent 

d’electricitat, que també es va incrementar i que per tant es va haver de cobrir amb 

aquest romanent del museu. Queden 2500 € que en aquest cas surten del fons de 

contingència, del propi museu. És l’increment salarial del 2019. Vaig explicar que quan es 

fa el pressupost encara no sabem quin increment de pressupost podrem arribar a tenir i 

hi ha una petita diferència que és el que genera aquests 2500 € que surten d’aquest fons 

de contingència. I això genera una diferència de la Seguretat Social.  

 

Sr. alcalde.- Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- Com aquests 2500 € fa referència a les nòmines del personal, volia 

preguntar com està el tema d’equiparació del personal del museu del Càntir amb el 

personal de l’Ajuntament, que sé que és una lluita i una demanda del personal des de fa 

molt de temps.  

 

Sr. alcalde.- Sr. Puig. 

 

Sr. Àngel Puig.- Sí, aquí hi ha una solució transitòria per aquest any 2019 que hem aplicat 

per fer una compensació econòmica a un dels treballadors, del museu, però estem 
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treballant amb la possibilitat d’eliminar el Patronat del museu del Càntir i passar-ho a 

Consell del museu del Càntir. És un tema que ens portarà una transformació important, 

que en el seu moment quan tinguem clar si realment podem arribar-ho a fer, lògicament 

haurem de compatir-ho amb tots els grups polítics, per si això, és un canvi que genera 

una importància molt gran respecte al museu, lògicament. Sobretot pel cost de feina que 

representa tota la gestió del propi museu. És una mica, no és que ens emmirallem, però 

agafem com a exemple el que ha fet l’Ajuntament de Mataró, que ha eliminat tots els 

Patronats, per totes les despeses que generava comportar aquests organismes 

autònoms que es tenen i que pengen del propi Ajuntament. Per tant, el tema del 

personal, és un tema que tractarem en aquest canvi que ve condicionat. 

  

Sr. alcalde.- Suposo que ve a dir el mateix, que quan ho ha explicat el Sr. Puig, jo perquè 

conec l’explicació i molts dels presents també, però sí que per tota la gent que és la 

primera vegada que li arriba a l’oïda això de la supressió del Patronat, sembla que 

l’Ajuntament es vulgui carregar el Patronat i el que fa és canviar la forma jurídica del 

Patronat del museu del Càntir, internalitzar tots aquests treballadors del museu i en el 

cas concret de l’òrgan de funcionament, la idea seria passar d’un Patronat a un Consell 

Participatiu, com en tantes altres regidories. No sé si m’he explicat, però jo perquè conec 

el tema, però m’ha sonat una mica estrany. 

 

Sra. Susana López.- Jo també conec el tema i celebro, ja sé que és una proposta que ve 

del Patronat, nosaltres tenim allà a la nostra representant que és molt i molt activista, 

però jo el prec que faria és que, i amb el desig que això ho debatrem als Patronats, 

perquè tinc l’honor que m’heu triat de vicepresidenta i espero poder debatre-ho allà, 

però mentrestant, no esperem a que passi això, perquè vostè mateix ho ha dit, serà una 

cosa molt costosa de fer i que tindrà una durada en el temps llarga, no serà fàcil. I jo crec 

que els treballadors no mereixen estar esperant que això passi. Crec que hi ha solucions 

intermitges que es poden fer abans i que com a regidora d’aquest Ajuntament em poso a 

disposició del Patronat i de l’Ajuntament per poder ajudar a trobar aquestes solucions i 

que la situació dels treballadors del museu del Càntir es puguin, i de tots els treballadors, 

perquè també podríem parlar de la companyia d’aigües, es vegin el més aviat possible 

regularitzades, perquè nosaltres que ens diem d’esquerres, hem d’estar per la igualtat i 

ara mateix estem incomplint un principi d’igualtat molt gran.  

 

Sr. alcalde.- Sr. Puig. 

 

Sr. Àngel Puig.- De fet si ho he comunicat és perquè hi ha unanimitat en el Patronat del 

museu del Càntir per fer aquesta transformació i que per tant, tinc dubtes, hi ha una 

abstenció, no és unanimitat, però pràcticament, i en el museu recordo simplement que hi 

ha representades totes les formacions polítiques i que per tant, per això m’he pogut 

també atrevir a dir-ho. Més que res perquè com he dit, està en els seus inicis i quan 

hàgim tingut una trobada amb una jurista que tindrem en breu, serà en tot cas, 

marcarem un calendari per poder compatir-ho amb tots plegats. 
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Sr. alcalde.- Es procedeix a la votació. 

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per 12 vots a favor (Eudald Calvo Català, 

Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat 

Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, 

Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català i Cristina Maynou i 

Casanovas) i 4 abstencions (Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, 

Montserrat Matas Oliveras i Juan Fco. Fragoso Escribano)  

 

RECURSOS HUMANS 

 

3.5) Pròrroga conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit 

comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural 

 

“El Ple Corporatiu en data 16 d’abril de 2018 va aprovar el conveni de col·laboració entre 

el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de borses de 

personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no 

estructural.  

 

La clàusula setena de l’esmentat conveni preveu que la seva durada serà d’un any, 

prorrogable mitjançant acord exprés, per períodes successius d’igual durada i per un 

màxim de 4 anys.  

 

Vist que a l’Ajuntament existeixen mancances de personal que evidencien la conveniència 

d’establir mecanismes àgils per cobrir llocs de treball indispensables que fan difícil i 

complicada la gestió diària de la Corporació, segueix sent necessari tenir una borsa de 

personal activa per cobrir necessitats de personal no permanent de forma àgil i complint 

la legalitat vigent, respectant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat així 

com de publicitat, transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels 

òrgans de selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació d’aquests, 

adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que s’han 

de desenvolupar, sens perjudici de l’objectivitat, tots ells establerts per la Llei 5/2015, de 

30 d’octubre, del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 

Vist que el conveni es va formalitzar en data 30 de maig de 2018 finalitzant la seva 

vigència el dia 29 de maig de 2019. 

 

Vistes les memòries justificatives política i tècnica i vist l’informe de recursos humans de 

la Corporació. 

 

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

 



 

 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat 
                                                             

557 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit 

Comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. 

 

Segon.- Facultar al senyor Alcalde per tal que, en nom i representació d’aquesta 

Corporació, pugui subscriure tots els documents necessaris per a l’execució i 

formalització dels presents acords. 

 

Tercer.- La sol·licitud d’accés a la borsa restarà condicionada a la consignació 

pressupostària, informada prèviament pel departament d’Intervenció de la Corporació. 

 

Quart.- Remetre còpia del present acord i còpia del conveni a la Direcció General 

d’Administració Local del departament de Governació.  

 

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al departament d’Intervenció, secretaria, a 

recursos humans i al departament de comunicació i transparència de la Corporació.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sra. Sabadell. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Una mica crec que tots estem al corrent de què vol dir, però ho 

explico també de cara al públic. És un conveni que afavoreix que l’Ajuntament no hagi de 

fer concursos per totes les vacants o totes les necessitats que té de personal sinó que es 

pot adherir a borses que ha fet el Consell Comarcal i és una manera d’optimitzar recursos 

i aprofitar l’administració, en aquest cas Consell Comarcal, que ens ho brinda. Complim la 

legalitat i som més àgils i competitius. 

 

Sr. alcalde.- Sr. Calvo. 

 

Sr. Bernat Calvo.- Més que res per agrair al Consell Comarcal iniciatives com aquestes, 

perquè penso que ajuden a fer l’administració més eficaç i eficient. Perquè naturalment, 

no sé si tot molt sentit que tots els municipis que necessiten un arquitecte o un 

treballador social, un agent cívic, etc. hagin de fer una borsa, que implica tot un procés 

que normalment col·lapsa els recursos humans i la idea de centralitzar-ho en un sol ens, 

que ho fa per 30 municipis penso que és una molt bona iniciativa i tant de bo aquestes 

borses no només s’estengui a altres Consells Comarcals sinó també que el mateix Consell 

Comarcal ho pugui fer extensiu a les més variades classes de llocs de treball. Penso que 

és molt bona iniciativa i votarem a favor. 

 

Sr. alcalde.- S’agraeix el vot favorable i ens sumem a aquesta felicitació d’aquesta 

iniciativa tan profitosa del Consell Comarcal que de veritat que als Ajuntaments, anava a 

dir que ens treu feina, bé, com a mínim complementa la que fem, sobretot en borses 

d’alguns àmbits que fins ara ens ha anat bastant bé. De vegades amb més èxit, altres 

potser no tant, però com a mínim s’agraeix aquesta feina de convocar aquestes borses 
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que com ha dit el regidor, a vegades són feines que ens porten mesos i molta feia 

administrativa.  

Sr. Arenas. 

 

Sr. Josep Arenas.- Sumar-me també a l’expressió que ha fet el Sr. Bernat Calvo envers el 

Consell Comarcal. Tot i amb això, senyalar que el fet de que el personal que ve a través 

de borses, en aquest cas del Consell Comarcal, és molt útil, molt pràctic i més ràpid, per 

tant ens podem proveir d’aquest personal d’una manera més ràpida i eficient, però en tot 

cas vull fer la remarca de que a continuació, el personal no és un personal que ens costi 

gratuït, sinó que és un personal que fins i tot en aquells casos que ens l’aporta 

directament el Consell Comarcal, com es va fer amb uns peons, doncs que es faci un 

seguiment i una coordinació d’aquest personal. Ja sigui quan queda inclòs dins de 

l’estructura administrativa de l’Ajuntament, ja sigui quan ve unes beques, podríem dir, 

directament del Consell Comarcal. I només volia subratllar aquesta qüestió. 

  

Sr. alcalde.- Totalment d’acord amb el que comentava vostè. No podem afegir res més.  

Es procedeix a la votació. 

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents 

(Eudald Calvo i Català, Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual 

Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere 

Móra i Juvinyà, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas 

Oliveras, Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina Maynou 

i Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano) 
 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

3.6) Aprovació  del Pacte del Temps d’Argentona 

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 

 

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 4.1) Moció del grup municipal 

Socialista (PSC) – Candidatura de Progrés (CP), relativa a la convocatòria d’un Ple 

especial pe a aprovar un programa municipal i pla d’actuació 2019-2023 

 

En aquest moment, essent les 20.03, abandona la sessió el Sr. Àngel Puig 

 

“Tal com es recull en la normativa vigent i en particular ho preveu del reglament orgànic 

municipal (ROM) en l’article 12, l’Ajuntament podrà celebrar amb caràcter de  sessió 

especial un Ple dedicat al debat del programa d’actuació del govern municipal, per al que 

la Junta de portaveus en fixarà la data, i que se celebrarà per la tardor. 

 

Vist que des del 15 de juny d’enguany, data en la que els regidors i regidores van prendre 

possessió, no s’ha fet públic als vilatans i vilatanes, quin és el programa de govern 
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municipal per al quadrienni, tot hi havent-se format un govern per part de la minoria 

majoritària i havent-se definit algunes conselleries-delegades. 

 

Vist que en aquest mateix ple, i en diferents declaracions a la premsa es va manifestar 

per part del grup municipal d’Unitat i per part d’un altre grup, que s’havia arribat a un 

acord de governabilitat. 

 

Vist que era aquest acord el que va possibilitar el govern actual i l’alcaldia del senyor 

Eudald Calvo.  

 

Vist que, havent-li formulat la pregunta a l’alcaldia sobre quan es faria públic el programa 

de govern municipal, i l’esmentat acord de governabilitat per part de la portaveu 

socialista en el darrer ple municipal de 15 de juliol, l’alcalde manifestà que no hi havia 

data prevista. 

 

A l’empara d’allò que estableix el reglament orgànic municipal, el grup municipal 

socialista- candidatura de progrés d’Argentona, formula la següent  

 

PROPOSICIÓ 

 

Vista la necessitat urgent d’orientar l’acció municipal a través d’un programa i d’un pla 

d’actuació municipal per al període 2109-2023,  que fixi els principis d’actuació, els 

objectius, els programes i els mitjans per assolir-los, se sotmet a aprovació del ple el 

següent: 

 

1. La publicació, en cas que existeixi, de manera immediata, del pacte de govern entre 

Unitat i un altre grup municipal. 

2. En cas contrari demanem al govern que aclareixi la situació i que ens presenti, en el Ple 

ordinari d’octubre, el calendari del Programa d’Acció Municipal, com es durà a terme? 

Quan es farà públic?...  

3. La convocatòria d’un ple extraordinari, o a ser possible la inclusió en l’ordre del dia en 

un d’ordinari, per tal de poder presentar i posar a debat el Pla d’Acció Municipal del 

govern.” 

 

Sra. Susana López.- Aquesta moció el que ve a fer i passaré a llegir-la molt per sobre i 

aniré directament a les proposicions, és aclarir una mica com està el tema de 

governabilitat d’aquest poble. Se’ns va dir a principis de juny, fins i tot diria en el Ple de 

constitució, crec que per part de l’Alcalde i per part del portaveu d’un altre grup, que hi 

havia un pacte de governabilitat que possibilitava l’Alcaldia del Sr. Eudald Calvo. De fet, 

totes les lleis de transparència, del codi ètic que tenim aprovat nosaltres i això diu que 

qualsevol pacte de governabilitat, pacte de Govern, pla d’acció municipal, ha d’estar 

publicat. Han passat gairebé tres mesos, els 100 famosos que es donen de marge a un 

Govern i trobem que no hi ha res publicat en aquest sentit. Per tant, aquesta moció ve 

una mica a dir això, que el Govern pugui aclarir en quin sentit està aquest possible, si és 
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que existeix, pacte de governabilitat, o en cas de que no existeixi, que ens faci un 

calendari de la previsió que tenen per presentar-nos a la resta de grups municipals i a 

tota la població en general, el pla d’acció municipal. En tant en quant a l’octubre o 

novembre haurem d’aprovar uns pressupostos, als quals nosaltres haurem de valorar el 

sentit del nostre vot, si és negatiu, abstenció o positiu. Ens agradaria que pogués ser 

positiu, això voldria dir que s’ha treballat bé i que se’ns ha tingut en compte, però 

nosaltres per poder votar uns pressupostos favorablement volem saber quines línies 

estratègiques, quines línies polítiques, quines línies d’actuació tindrà el Govern que 

executarà aquest pressupost que tindrà el nostre recolzament o no, en funció d’aquestes 

línies estratègiques i en funció de com es faci aquest pressupost i sobretot, molt 

important, en funció de la participació amb la resta de grups que es faci des del Govern, 

especialment des del regidor d’hisenda, coincident amb l’Alcalde, la mateixa persona, 

vers la resta de grups polítics. Per tot això, nosaltres fem aquesta proposició de moció. 

 

El que pretenem és això, que avui si podeu ens aclariu la situació del pacte de 

governabilitat i en el proper Ple ens pugueu fer un calendari, a poder ser que es 

compleixi. 

 

Sr. alcalde.- Per contestar aquesta moció, en primer lloc la Sra. Sabadell com a regidora 

de Participació, explicarà aquest calendari que vostè citava. Després jo faré una 

referència també en aquest acord de governabilitat. 

Sra. Sabadell. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Com ja vam explicar a la Comissió Informativa, Unitat, en el seu 

programa electoral, portava un dels punts de participació ciutadana, era precisament 

l’elaboració del PAM. Llavors, hem iniciat ja els primers passos en aquest sentit. El que 

proposem és un procés participatiu en aquesta elaboració del PAM que consisteix en una 

primera part, que és la redacció d’un pla proposat pel Govern. En aquesta proposta 

s’inicia un període de participació ciutadana. Aquesta participació ciutadana consisteix en 

no pas per contradir o anul·lar la proposta del Govern, perquè per això estava en el 

programa electoral, evidentment aquest programa d’acció municipal té a veure i funciona 

a través del seu programa electoral. Aquestes aportacions el que fan és prioritzar, 

proposar, però no serveix per contradir. Llavors la nostra voluntat és que sigui àgil, però 

qualsevol procés participatiu sempre té uns tempos que pels quals s’aconsegueix tenir 

èxit. Aquesta primera part a nivell d’elaboració d’un PAM intern, que en principi en el 

calendari que tenim en ment, es podria obtenir al desembre del 2019. La nostra voluntat 

és que sigui molt abans, perquè concretament en aquest cas, el nostre programa 

electoral ja es va fer amb molta participació i amb molt treball i jo crec que l’objectiu i la 

voluntat és que sigui més àgil, que no haguem d’anar al desembre i treballarem per això. 

Llavors hi ha una fase segona, que és la constitució de seguiment i comissió tècnica 

d’aquest procés participatiu que acaba portant al Ple l’aprovació o no, d’unes bases que 

regiran aquest procés de participació pel mes següent. Si anem amb aquest calendari, 

seria gener del 2020. En la fase tercera es fa la presentació pública del procés 

participatiu, que seria febrer del 2020 i la recollida de propostes i suggeriments. En la 
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fase quarta hi hauria el debat i recollida de suports a les propostes validades, a l’abril del 

2020. I la incorporació de les propostes en el PAM inicial. Al juny del 2020 es faria la 

presentació del PAM en audiència pública i a la fase sisena es constituiria un seguiment 

anual del PAM per tal de regular el compliment i la revisió de les accions. El seguiment de 

com es van executant totes les accions. Això és un calendari de màxims, la intenció és 

que sigui abans, però bueno, la realitat serà la que puguem. 

  

Sr. alcalde.- Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- Llavors pel que he entès, tindrem el PAM publicat, si totes aquestes 

fases van bé, perquè hi ha una fase que em fa una mica de por perquè es diu aprovació 

per Ple. Ara mateix m’acabo de quedar... 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Són unes bases, sí. 

 

Sra. Susana López.- Ho tindrem en compte, que ho hem d’aprovar nosaltres, les bases 

de participació del PAM del Govern. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- El que estem aprovant és el procés de participació, no el PAM 

del Govern.  

Sra. Susana López.- Però esteu aprovant el procés de participació per fer el PAM del 

Govern. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Però com a instrument de participació com qualsevol altre. 

 

Sra. Susana López.- un instrument de participació que bueno, vale. Però llavors, si 

s’aprova per Ple passen a ser aprovades pel Ple i no pel Govern. Jo és que ara no em 

posaré a criticar, és la vostra voluntat, el que vosaltres voleu fer, però processos de 

participació, bueno, està molt bé, però tot té un límit, perquè posar a participació tot, tot, 

tot, pot arribar a que hi hagin bueno, que s’eternitzin les coses i que al final no es faci res. 

Però deixant de banda això, ja ens trobarem aquestes bases si les veiem bé, donarem el 

vot afirmatiu o abstenció. Però em sobta molt que una eina de treball del Govern hagi 

d’estar fiscalitzada prèviament, perquè normalment l’oposició el que fa és fiscalitzar post, 

pel Ple. Però és la vostra manera de fer i la respectem i ens esperem a veure com 

funciona per poder dir la nostra. Però el que anava a dir, això estarà aprovat al juny del 

2020, amb molta sort, perquè ja sabem com van els tempos als Ajuntaments. Això també 

comportarà una despesa per l’Ajuntament, perquè s’haurà de contractar algú que faci 

aquest procés participatiu, per tant aquest Govern afegeix una despesa diferenciada de 

la resta de Governs, amb aquest procés participatiu. Això no és, no està bé ni malament, 

però és una informació que ha de quedar sobre de la taula. I el PAM no serà 2019-2023 

sinó 2020-2023. 

  

Sra. Georgina Sabadell.- El PAM inicial sí que serà 2019, per tant, les actuacions 

municipals es regiran per aquest PAM de moment fins que no sigui el definitiu. No estem 
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treballant a cegues, tindrem un document sobre el qual començar la feina. A nivell de 

costos, l’única part que potser haurem de contractar és una part de dinamització de les 

pròpies accions, com es va fer en el seu moment amb el pressupost participatiu, que ja 

està pressupostada perquè precisament aquest any no es fa procés participatiu en tema 

pressupostos i és un cost molt menor, perquè només són unes persones dinamitzant. El 

cost de seguiment, impuls, el farà el nostre propi tècnic municipal, que n’està al corrent. 

 

Sra. Susana López.- Però és un cost. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Sí, però per això existeix aquesta figura, per justament impulsar 

processos de participació ciutadana. Perquè no té un altre sentit aquesta figura si no és 

per això. 

 

Sra. Susana López.- El que ens sembla aquesta idea de participació ja ho direm en el seu 

moment. En principi entenem que és una diferenciació de la resta. Pot ser positiva, pot 

ser negativa i ho anirem veient en funció del que vagi desenvolupant. En principi tindrem 

publicat aquest mes o el mes vinent l’esborrany de PAM, pel que he entès. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- No sé si publicat però sí redactat. Amb lo qual, el compartirem 

amb vosaltres. 

 

Sra. Susana López.- La llei de transparència i el codi ètic ens diu que ho hem de publicar. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Quan el tinguem aprovat definitivament. 

 

Sra. Susana López.- Per tant, abans no tindrem PAM. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Tindrem una proposta de PAM inicial. 

 

Sra.  Susana López.- Que no serà pública. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Sí, que serà tan pública com ens deixi la llei de protecció, com 

ens deixi el fet de penjar una proposta, que està en fase d’esborrany, que té la seguretat 

que té, que pot no ser la definitiva. No tenim cap problema, nosaltres el programa 

electoral està penjat, no amaguem res. És el revés. 

 

Sra. Susana López.- Al contrari, jo no penso que amaguin. Jo estic dient que tal com està 

dient vostè, he entès que en breu tindrem una proposta que pot estar etiquetada com 

esborrany i en breu la tindrem publicada. És el que jo he entès de la seva intervenció i 

que després el PAM definitiu, serà 2020-2023. 

  

Sra. Georgina Sabadell.- Sí. 
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Sr. Josep Arenas.- A manera de conclusió i pel que entenc d’aquesta aportació seva, és 

que fins el 2020 no hi haurà un compromís públic del Govern de què vol fer.  

 

Sra. Georgina Sabadell.- El compromís públic és el programa electoral. 

 

Sr. Josep Arenas.- El programa electoral és el programa que vostès van fer quan es van 

presentar a les eleccions, el van donar als seus votants, però ara ja no estem en aquesta 

fase. Jo, com a ciutadà d’Argentona, com qualsevol altre, crec que el primer principi de 

participació hauria estat que vostès posessin el seu programa a la web municipal, per 

exemple. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Això seria un principi de transparència no de participació. 

participació és el que fem ara. 

  

Sr. Josep Arenas.- Però per fer participació el primer que cal és estar informat. Principi 

de transparència, de participació. Vostès el que ens estan dient és que això, el año que 

viene y si dios quiere.  

 

Sra. Georgina Sabadell.- No, he dit que hi haurà un document inicial que intentarem que 

sigui abans del calendari que ens proposa el tècnic, perquè tenim la feina molt avançada, 

perquè hi ha hagut un treball previ bastant important. 

 

Sr. Josep Arenas.- I quan estarà això publicat com a compromís del Govern? 

 

Sra. Georgina Sabadell.- Jo ja he llegit el calendari. El calendari que fa el tècnic és 

desembre. Però que intentarem avançar. 

 

Sr. Josep Arenas.- Seria al juny del 2020 a través de la participació, i mentrestant, seria 

un document de treball. No un compromís del Govern. 

 

Sra. Georgina Sabadell.- No, desembre del 2019, s’elabora un PAM a nivell intern, amb la 

participació de l’Equip de Govern, que estableix els eixos, objectius i accions a realitzar 

durant el període 2020-2023. Això, el tècnic fa un calendari i ens diu: en principi jo ho 

calendaritzo per desembre de 2019. I jo afegeixo, per poc que puguem, i les ganes hi són, 

és que pugui ser abans, per anar guanyant mesos. 

 

Sr. alcalde.- Hi havia més paraules demanades. 

Sr. Collet. 

 

Sr. Xavier Collet.- D’entrada explicar que el nostre vot en aquesta moció serà 

d’abstenció. I expliquem una mica i donat que la regidora s’ha avingut a explicar aquesta 

proposta d’elaboració del PAM i aquesta calendarització que ha explicat, li explicarem 

nosaltres el nostre punt de vista, que és l’inicial en relació al que ens ha dit ara i per tant, 

és una resposta en el primer moment però que ens sembla important dir-ho. Hi hem 
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trobat, no sé, potser una manca de claredat en els papers i els rols de cadascú, no? 

M’intento explicar. El PAM és el Pla d’Acció Municipal i evidentment qui ha d’elaborar el 

PAM és l’Equip de Govern i té tota la llibertat i tota la legitimitat i ho pot fer de les 

maneres que vulgui, no? I el norma i lògic i el més democràtic i transparent és que el PAM 

s’elabori a partir del programa electoral de la formació política. Per tant, s’elabori a partir 

del seu programa electoral i no hi ha cap pega. Però clar, posar participació en aquest 

PAM, què posaran, a participació? Perquè vostès defensen el seu programa electoral, 

lògicament, i el volen tirar endavant, lògicament. I també ha dit que en aquesta 

participació no es podrà contradir aquest programa electoral i la proposta que vostès 

facin. Per tant, clar, contradir, hi ha moltes maneres de contradir, però en un PAM quan 

s’hi vol afegir alguna cosa, com tot no es pot fer, vol dir que se n’han de treure d’altres. Si 

això no es pot fer, si no es pot modificar, si no es pot treure propostes perquè no 

agraden, si no se’n poden afegir perquè això comportaria treure’n d’altres que són en el 

seu programa, en què es convertirà aquesta participació? Nosaltres preveiem, tal com ho 

ha explicat, que més que participació el que vostès estan planificant és una manera de 

decidir el seu programa electoral entre la seva formació política. És a dir, qui se sentirà 

cridat a participar en aquest procés són els membres de la seva formació política o 

simpatitzants. I està molt bé que ho facin d’aquesta manera, però és la formació política 

que ho fa d’aquesta manera. No pot ser que el Govern organitzi un procés participatiu 

pagat amb recursos municipals per mobilitzar la seva gent, la gent de la seva formació 

política. I aquí ens sembla que hi ha un desajust amb els papers que li toca fer a cada un. 

El Govern gestiona recursos públics per tot el municipi i quan fa un procés participatiu ha 

d’estar cridat tothom. Una altra cosa és que vingui més gent o menys i que la voluntat de 

participar-hi sigui més acusada en uns sectors que en una altra. Això és una altra cosa 

diferent. Però un procés participatiu no pot partir d’un programa electoral d’una formació 

política, perquè llavors això no és un procés participatiu públic, obert, destinat a tothom. I 

em sembla que haurien de vigilar-ho molt, això. Perquè estem confonent papers i ja 

passa massa vegades que es confonen els papers i els rols de cada un. Vostès són 

Govern. Han de gestionar els recursos públics per tot el municipi desenvolupant el seu 

programa electoral, evidentment, defensant el seu programa electoral. Però no barregem 

la gestió que vostès facin del seu programa electoral amb la seva gent amb lo que és un 

procés de participació públic, obert i on es crida a tota la ciutadania. Això és el que hem 

vist del que vostè ens ha explicat. Suposo que si ho van elaborant més durant aquest 

temps, podrem aclarir més termes sobre això i tant de bo que ens posem d’acord, però 

en tot cas, la nostra opinió, davant del que ha dit, és una certa recança i per tant, 

reflexionin sobre quin és el paper que ha de fer cada un.  

 

Sra. Georgina Sabadell.- No és aquesta ni molt menys la voluntat del procés participatiu 

ni ho veig com vostè que hagi de ser un tema de partit o de votants. Penso que es pot fer 

d’una altra manera i simplement s’ha d’obrir una mica la ment i deixar estar els partits 

polítics perquè en aquest moment el que estem fent és poble i ja està. Crec que està sent 

molt pessimista sobre aquest procés que per altra banda, funciona bé en altres 

Ajuntaments, altres municipis. No sé per què en el nostre cas no hauria de funcionar. És 

un tema que s’està impulsant a molts llocs. I jo crec que la participació, el cost, torno a 
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dir, malbaratar diner públic, diria que molt poc i segon, hem d’anar cap aquí. Hem d’anar 

a ser cada vegada més participatius.  

 

Sr. alcalde.- Jo crec que ha quedat contestat. No sé si hi ha més qüestions relatives al 

PAM. 

Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- La intervenció que ha fet el Sr. Collet és el que jo deia que em venia 

al cap però que ja diria més endavant, però ja que ha obert el meló, diré que podria ser 

una ment oberta i una participació, deixar als altres grups polítics introduir en aquest 

document de sortida propostes dels nostres programes. Això seria una ment oberta i una 

participació oberta i uns diners gastats que representen a tot el poble. Perquè és això, 

aquesta por que ens fa és això normalment es fa un pacte de Govern. Poques vegades en 

aquest poble s’ha governat en solitari. Aquest pacte de Govern el treballen els polítics. 

Aquí no es fa servir cap recurs de l’Ajuntament. Es treballa i es publica. És el que es fa i el 

que s’ha fet fins ara. Ara, el que voleu, no hi ha pacte de Govern, perquè pel que veig el 

Govern, ara ho explicarà l’Eudald, però ara mateix està plantejant fer aquest PAM amb el 

seu programa només i utilitza els recursos de l’Ajuntament per fer aquesta redacció que 

normalment fèiem els grups polítics i ho publicàvem. I una cosa que ha dit el Sr. Collet 

molt important, utilitza aquests diners, i ja som molt mal pensats, però clar, ens hem 

d’esperar a veure com va aquest procés de participació, per mantenir mobilitzades a les 

seves bases. Aquesta és la por que ens fa aquest procés de participació, oberts totalment 

a la participació. Però si volem ser oberts de ment, plurals i que siguin recursos de tots 

els argentonins per tots els argentonins, parlem d’introduir propostes de programa de 

TxA, del grup del Fran Fragoso, de JxCat i del PSC en aquest document de sortida. 

  

Sr. alcalde.- Sra. López, només per aclarir conceptes. Crec que no estem parlant del 

mateix. Si estiguéssim d’acord amb la definició que ha fet el Sr. Collet d’un PAM, com una 

eina que té el Govern, una eina de transparència, el PAM, si només hi ha una força que 

governa, és el programa del partit que ha guanyat. Si hi ha un acord de Govern, es podria 

entendre que el propi document de l’acord de Govern és el propi PAM. I es podria 

calendaritzar i treballar amb els mecanismes de fiscalització, de compliment d’aquest 

document. Però al final el PAM sempre és un document del Govern cap a la ciutadania. Si 

el Govern interactua amb la ciutadania per mirar com es tradueix a la realitat els punts 

del programa o com es tradueixen en el temps els punts del programa, crec que té 

bastant sentit. El que no acabo de veure per enlloc és que s’incorporin punts d’altres 

grups polítics que s’han presentat a les eleccions, molt legítimament, han tret els seus 

vots, però el que no tindria sentit és que el PAM fos un document de Ple. El PAM és una 

eina de Govern, no sé si m’explico.  

Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- Estic totalment d’acord amb vostè, el PAM és una eina de Govern, és 

una eina de partit o partits que formen el Govern. Per tant, entenem que el procés de 

participació ha de sortir dels partits que foren el Govern, no de recursos municipals. Però 
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dir que una vegada ens presentin el procés participatiu podrem veure de quina manera. I 

aquesta crítica que després de la intervenció de la Sra. Sabadell ens ha vingut al cap i crec 

que coincidim, a TxA i a nosaltres, a veure si queda reflectida o no i hem de retirar 

aquests dubtes de sobre la taula. Però ara mateix, tal com ho heu explicat, a mi em 

sembla que és un procés participatiu que es paga amb els diners de tots els argentonins, 

amb una idea política de part, no de tots. Per tant, alguna cosa aquí no encaixa. Quan es 

vegi el procés i veiem que encaixa, “tan contentos todos”.  

 

Sr. alcalde.- Sobre aquesta qüestió? 

 

Sr. Josep Arenas.- Només per afegir a la intervenció de la companya del grup Socialista. 

Ens sembla que és important subratllar-ho. Vostès estan parlant d’un procés de 

participació, estan parlant de que el PAM seria el Pla d’Acció Municipal del Govern i jo no 

els nego això. Ara, l’òrgan màxim de l’Ajuntament és aquest Plenari i qualsevol programa, 

qualsevol mesura, vostès lo primer que han de fer i perdonin que els ho digui així, en 

imperatiu, però és que nosaltres representem 847 ciutadans d’Argentona, per exemple, i 

altres grups a d’altres, que tenim moltes coses a dir al que puguin vostès assumir com a 

programa. I per tant, el programa que vostès facin com a Govern no serà mai, ni que ho 

vulguin, el programa d’Unitat. Serà un programa realista que amb les condicions 

polítiques que el poble ha elegit, vostès han de fer públic aquest programa després de 

passar-lo per aquest Ple. I lo primer que haurien d’haver fet, perdonin que els hi digui, és 

portar aquí un programa inicial i poder-lo discutir. Perquè sinó, ens trobarem, com deia 

la Susana, el mes que ve, començarem a discutir pressupostos sense saber per part de 

vostès quins són els sues objectius, lo que diem a la moció, els seus programes, les 

mesures, els costos. Que és lo que s’ha dit per l’altre grup municipal de TxA, quines coses 

entren i quines surten. Els recursos són limitats, per tant, una cosa és un programa quan 

et presentes a unes eleccions i la realitat és d’acord amb les possibilitats reals. Això ho 

reclamem i reclamem que la democràcia no es fa solament al carrer. Primer de tot es fa 

aquí, a la institució de l’Ajuntament. I després, en tot cas, es demana a partir d’una 

proposta, participació de la gent, com s’ha fet en pressupostos participatius. I després se 

li diu la veritat a la gent, a tota la gent. No es poden fer uns pressupostos participatius 

que després no s’executin. No es pot dir a tothom que sí en un procés participatiu i que 

després no sigui realista. I és per això que nosaltres ens hem preocupat de presentar 

aquesta moció.  

 

Sr. alcalde.- Nosaltres els agraïm la moció, de fet aquest tipus de moció també ens 

ajuden a nosaltres a revisar aquestes qüestions, però sí que en certa manera hi ha 

algunes incoherències, en el sentit que el PAM forma part, és el document principal de 

l’acció de Govern i per tant, si n’hi ha, bé. I sinó, sobretot tenint en compte que fa 

relativament poc de les eleccions municipals, el PAM és el programa del grup de Govern. 

No hi ha més discussió. Quin és el document base pel qual treballa el Govern? Ostres, 

doncs el programa del grup de Govern que és Unitat. I en això ens basem. Jo crec que sí 

que hi ha algunes qüestions que són interessants de treballar en relació a aquest PAM, 

que són com es desenvolupen algunes qüestions que van quedar bastant obertes, com 
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ho adaptem a aquesta realitat que vostè comentava i també com es calendaritza, quines 

són les prioritats. Perquè el programa d’Unitat, vostè parlava de dir les veritats i n’hi ha 

una que és molt important, el programa d’Unitat és un programa que en quatre anys es 

podrà fer una part de coses. Tot? M’agradaria molt que sí, però probablement tot no es 

podrà fer. I això també és interessant a l’hora de calendaritzar. Veig a alguns membres 

del meu partit que riuen, perquè és la realitat i tots la sabem. Però s’ha de dir, això és 

cert. 

Sr. Collet. 

 

Sr. Xavier Collet.- Per acabar i concretar i sobretot el que hem explicat abans i contestar 

la regidora. Això no és un problema de ser positiu o ser negatiu, senyora regidora, és un 

problema de concepte. I a mi m’agradaria que quedés molt clar perquè vist que es 

reiteren amb aquesta manera de veure-ho, jo he dit al principi que com ha sigut ara la 

primera notícia que hem tingut sobre això, jo li volia donar una pinzellada del que ens 

semblava, però com veig que es reiteren amb això, nosaltres li fem una petició molt 

concreta. Han d’aclarir molt bé quin és el concepte del que faran i en base a què i quines 

possibilitats hi haurà de modificar. És que jo, d’entrada, el PAM l’ha de fer el Govern, és 

evident. És evident. Perquè són vostès que governen i són vostès que hauran de defensar 

el que van dir a la campanya electoral amb el que hauran fet. Per tant, el PAM l’han de fer 

vostès. Amb el suport darrere del seu grup polític. Per tant, si l’han de fer vostès, aquí no 

es pot encarregar un procés participatiu que costarà uns diners públics, de tots, per una 

cosa que és partidista. No es pot. I per tant, com ara es reiteren en aquesta manera de 

veure-ho. Els demano que ho pensin, que ho reflexionin i que no tirin endavant res, els hi 

demano, si no aclareixen molt bé el concepte del què es farà. Jo ja els dic d’entrada que 

veig una contradicció. El PAM l’han de fer vostès i tenen tota la legitimitat i nosaltres ens 

semblarà molt bé que ho facin. Una altra cosa és la transparència i que aquest PAM sigui 

publicat. Això és la transparència. Evidentment que ha d’haver-hi transparència. Però la 

participació pública de tot un municipi amb un PAM que és una proposta política, d’un 

grup polític, això és una contradicció que no es pot, no caça. Per això els demano que ho 

reflexionin, ho pensin, ho redissenyin i abans de prendre decisions concretes, 

m’agradaria conèixer aquesta reflexió que hagin fet.  

 

Sr. alcalde.- Només perquè crec que hi ha, al meu entendre, un error de conceptes. El 

PAM és una eina del Govern. Però en cap cas el que ha de fer és beneficiar a un grup 

polític. Hem de separar grup polític amb Govern, perquè sinó ens farem mal tots plegats. 

Ho dic perquè és evident que el Govern està format per membres d’un sol grup, però no 

cal confondre una cosa amb l’altra perquè són qüestions diferents. i sobretot a nivell 

jurídic, això té moltes implicacions. Si el Govern aposta per una línia concreta, és un 

Govern format per membres d’Unitat, però són dues coses separades.  

Només una qüestió que havia quedat pendent, que era la qüestió que preguntava la 

regidora López de si hi havia un acord de Govern o de governabilitat o un pacte d’algun 

tipus. És cert que en algun moment del Ple d’investidura es va comentar. A data d’avui no 

hi ha cap acord de Govern ni de governabilitat i per tant, el Govern torna a estar en 

minoria. 
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Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- Ens podria explicar si les converses estan obertes? Sinó, és que veig 

que es van precipitar en fer-ho públic abans de tenir-ho al sac i ben lligat. I ara portem 

tres mesos de silenci, ningú sap res i crec que és una cosa que s’ha de saber. Pel que 

parlàvem abans de transparència, participació, tot això s’ha de saber, com es diu 

vulgarment, “donde teniemos que ir a morir”. Ens agradaria saber una mica si les 

converses estan obertes, si s’està parlant o faran un procés participatiu per fer això, tant 

que els agrada. 

 

Sr. alcalde.- En aquesta qüestió no. Però miri, fixi’s, li diré una cosa. Nosaltres tenim unes 

reunions del grup d’Unitat amb el grup de JxCat i en canvi també tenim reunions de 

Govern amb el grup municipal de JxCat. Ho dic per reforçar una mica la idea que dèiem 

abans de la separació d’una cosa i l’altra. Això vol dir que les converses estan obertes i 

que de moment no han arribat a bon port. Però que bueno, ja ho saben perfectament, 

per part nostra estem sempre oberts a parlar amb tots els grups municipals i que cm 

vam dir en els que dia, de moment i fins que no canviï la situació, el que entenem que 

havia de ser el nostre soci de Govern, per un acord de governabilitat o de la forma que 

sigui, és el grup de JxCat.  

Sr. Calvo, per al·lusions. 

 

Sr. Bernat Calvo.- Més que res, subscric bastant el que ha dit en última instància 

l’Eudald, en el sentit que per part de l’assemblea de JxCat sí que es va votar a favor de 

poder fer un acord de governabilitat, tenia com uns punts que per nosaltres eren 

importants. En tot cas, després es va decidir per part d’Unitat que es fes una espècia de 

comissió conjunta, que va començar al mes de juliol i si realment en aquestes converses 

hi ha algun acord, s’hauria de ratificar naturalment això per part d’una altra assemblea de 

JxCat, i podria haver-hi aquest acord de governabilitat si hi hagués un consens. De 

moment, en tot cas, subscric lo que ha dit l’Eudald en el sentit que hi ha unes converses, 

però no hi ha res signat i entenc que per això no s’ha publicat, perquè és un document 

que no seria ni molt menys definitiu. En tot cas, està obert i no hi ha res decidit. Lo que 

podem dir fidedignament és que la nostra assemblea va votar la idea de fer un acord de 

governabilitat amb Unitat i ells van demanar que es pogués això digerir a través d’una 

comissió paritària entre les dues candidatures, per dir-ho així, no grups municipals. I allà, 

entenc que si s’arriba a bon port, es ratificaria per les assemblees suposo d’Unitat i JxCat i 

es publicaria el document, si fos el cas. 

  

Sr. alcalde.- Crec que ha quedat bastant clar.  

Es procedeix a la votació. 

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta esmenada, no s’aprova per 4 vots a favor (Susana 

A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català i Cristina Maynou i Casanovas), 7 

vots en contra (Eudald Calvo i Català, Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan 

M. Pascual Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández i Pere Móra 
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i Juvinyà) i 4 abstencions (Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat 

Matas Oliveras i Juan Fco. Fragoso Escribano)  

 

4.2) Proposició que presenta el grup municipal Socialista (PSC) – Candidatura de 

Progrés (CP), per a l’ordenació del correu certificat al veïnat de les Ginesteres 

 

“Vist que, segons que ens informen alguns veïns de les Ginesteres, s’haurien produït 

presumptament algunes irregularitats enb el lliurament del correu en aquest veïnat o 

urbanització, atès que, malgrat que han estat nominats els seus carrers, el correu 

certificat es continua lliurant en la caseta que hi ha a l’entrada de la urbanització i en la 

que s’hi emplacen les bústies dels seus habitants i famílies. Essent que el lliurament en 

l’esmentat punt comporta algunes vegades inseguretat en el lliurament de les trameses. 

 

El grup municipal socialista, mogut per l’interès de resoldre els problemes derivats de la 

distribució del correu, presenta a l’empar del reglament orgànic municipal, la següent  

 

PROPOSICIÓ 

 

1. Es crearà una comissió municipal formada per representants de l’ajuntament i del 

veïnat per resoldre conjuntament amb el servei oficial de Correus, l’adequada, 

segura i eficient distribució de cartes, paqueteria i altres serveis prestats per l’ens 

estatal, en les Ginesteres.  

2. Es donarà compte del resultat de dita gestió en el proper ple municipal ordinari.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sr. Arenas. 

 

Sr. Josep Arenas.- Era per informar que nosaltres, reunits amb alguns veïns del veïnat de 

les Ginesteres, ens informaren que s’havien produït presumptament algunes 

irregularitats en el lliurament del correu certificat, en aquest veïnat o urbanització. I bé, 

tot i que les Ginesteres estan ja tots els carrers nominats amb les seves plaques, el correu 

se segueix, com sabent, lliurant a la caseta de l’entrada i a les bústies. Eventualment 

potser s’hauria produït alguna situació en la que el correu certificat hagués quedat allà, 

sense ser entregat adequadament als veïns a qui anava dirigit. Sempre dic 

presumptament perquè és una queixa que hem rebut. I en aquest sentit, moguts per 

l’interès de resoldre problemes concrets i derivats de situacions així, de vegades sense 

una concreció, doncs presentem aquesta proposició, que demanàvem que es creés una 

comissió municipal, formada per representants de l’Ajuntament i del veïnat, per resoldre 

conjuntament amb el servei oficial de correus, de forma adequada i segura i eficient, la 

distribució de les cartes o de paqueteria i eventualment, fins i tot del correu certificat, en 

el veïnat de les Ginesteres. Només creiem que amb gestions d’aquest tipus es podria 

resoldre fàcilment, tant aquest tema com altres dels que parlarem en altres moments, i 

demanàvem també que es doni compte d’aquest resultat d’aquesta gestió feta, que 

entenem que l’ha de fer el Govern, en el proper Ple municipal ordinari. 
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Sr. alcalde.- Sr. Pascual. 

 

Sr. Joan Maria Pascual.- Per contestar aquesta moció, tiraré una mica endarrere, perquè 

el febrer del 2018, l’Associació de Veïns de les Ginesteres va sol·licitar el repartiment de 

les cartes certificades a correus. El 20 de febrer del 2018 es va fer una entrevista amb els 

responsables de correus. Posteriorment, correus va demanar unes dates. Hi ha una 

resposta del director de Relacions Institucionals. Correus posteriorment demana plànols 

a l’Ajuntament. S’envien els plànols. Tot això estem parlant del 2018, eh? El mes de juny 

del 2018 hi ha un acús de rebut dels plànols. El 2019 es notifica per part de l’Ajuntament 

a correus que les plaques dels carrers estan col·locades i que lo que ells en diuen 

números de policia, que són el número de carrer, també estan posats per part dels veïns 

de la gent que està empadronada allà. Aleshores, el 20/03/2019 es torna a enviar escrit 

dient que tot això ja està fet. A partir de llavors, el 6 de juny, el 7 de juliol i el 4 de 

setembre s’han enviat correus i telefonat a una tal Sra. Llarena, em sembla que es diu, 

que és la responsable de correus de la zona i no hi ha resposta. Divendres mateix vam 

tenir una reunió amb la regidora Cervantes, que és la regidora de les Ginesteres amb el 

president de l’Associació de Veïns de les Ginesteres i amb mi mateix i vam estar parlant 

d’aquest tema, dient com es podia solucionar. Vostès estan parlant de crear una 

comissió. Aquesta comissió ja hem existit, amb el president de les Ginesteres, la Sra. 

Cervantes i jo, estem a sobre d’aquest tema. La tècnica de l’Ajuntament, amb data 4 de 

setembre ha tornat a trucar a veure si aconseguim que ens contestin el perquè no ho 

han fet i si ho pensen fer. Estem insistint en el tema. Jo els puc donar la resposta de totes 

aquestes coses, de totes les coses que hem fet, no hi ha cap problema. La setmana que 

ve tornem a tenir una reunió amb les persones de les Ginesteres, a les quals explicarem 

tot això, a veure quina decisió més de pressió podem fer. Perquè per part d’aquesta 

senyora que he dit, tenia la intenció de fer l’entrega del correu certificat a les cases, però 

la responsable de correus d’Argentona no n’era partidària. Aquesta és la discrepància que 

hi havia entre ells i estem a l’espera de resposta. El que demanen creiem que està fet, 

perquè hi ha reunions amb ells, i si he de donar compte i explicar tot això, ho explico per 

escrit, no hi ha cap problema.  

 

Sr. Josep Arenas.- No cal, moltes gràcies. Celebrem que hagin fet aquestes gestions, 

alhora que els demanarem també que s’interessin per quines són les obligacions fins i tot 

des del punt de vista legal de cara al lliurament i que com dèiem, a veure si al proper Ple 

que tindrà lloc al mes d’octubre, doncs això està resolt i ens poden confirmar que les 

seves gestions han tingut aquest fruit. 

  

Sr. alcalde.- Només per complementar aquesta informació que estàvem donant, perquè 

en el passat mandat jo mateix vaig fer-ne el seguiment d’aquesta qüestió amb diverses 

reunions, en aquest cas amb l’Associació de Veïns de les Ginesteres però també amb 

l’oficina de correus d’Argentona i fins i tot en tres ocasions, si no em falla la memòria, 

amb aquesta directora de serveis territorials, no sé si és el nom correcte, la Sra. Llarena. 

Per part del Govern de l’anterior mandat vam constatar cert desencís per part nostra, en 

el fet de veure que per part de correus tampoc no hi havia massa interès en fer aquest 
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repartiment domiciliari del correu ordinari. I vull separar-ho i crec que és molt correcta 

l’exposició que fan vostès quan parlen del correu, de separar el correu ordinari del correu 

certificat. Perquè si bé en el correu ordinari correus se suposa, o és el que ens han 

explicat, perquè és un tema que per nosaltres és completament desconegut, hi ha un 

òrgan regulador que és qui regula l’enviament del correu ordinari, després hi ha el tema 

del correu certificat. En el cas del correu ordinari es van fer aquestes gestions que 

explicava el regidor i en un moment donat ens vam adonar que enviéssim el que 

enviéssim, tampoc ens donarien la raó. Nosaltres evidentment vam fer la feina, vam 

enviar aquesta documentació que ens van requerir i ells estableixen una sèrie de 

paràmetres per saber o per acabar decidint si l’enviament del correu ordinari, en aquest 

cas a les Ginesteres, s’havia de fer o no s’havia de fer. Aquests paràmetres són el nombre 

d’habitants, la densitat demogràfica que em sembla que ho calculaven per hectàrea, 

també la qüestió del nombre de repartiment de correus per casa, de mitjana. Aquí, si 

m’ho permeten, una mica irònicament, el que passava és que ells deien que s’enviaven 

pocs correus amb destí a les Ginesteres, la qual cosa és una ironia, perquè tenint en 

compte que no reparteixen correu ordinari, evidentment la gent s’envia menys cartes 

perquè saben que quan s’envia a la caseta actual, el risc és molt elevat que allò no arribi 

enlloc. Després també hi havia una qüestió, que sempre ens van retreure, que són una 

sèrie de, anava a dir excuses, però si m’ho permeten direm de condicionants, per no 

ofendre ningú, però aquests condicionants eren els següents: en primer lloc que els 

carrers no estaven ben retolats i que hi havia alguns carrers que no disposaven en totes 

les interseccions de la correcta nomenclatura i que en alguns llocs no era visible. Aquesta 

queixa ens la van transmetre des d’aquesta direcció territorial de correus i nosaltres com 

Ajuntament vam posar-hi remei i es van posar noves plaques, que recordaran que en 

algun moment donat del passat mandat també ho vam debatre. Després hi havia una 

altra qüestió que era aquesta que comentava el regidor, que era la numeració de les 

cases de les Ginesteres. En aquí el que ens torbàvem és que la gent de les Ginesteres, 

encara a dia d’avui, fa servir una doble enumeració, una enumeració de parcel·la, que és 

l’originaria de quan es va fer la reparcel·lació i una segona numeració que és la que li 

diuen numeració de la policia, que li podríem dir del carrer, que és la que en el futur i a 

llarg termini hauria de ser. Aquesta enumeració, la queixa que exposen és que hi ha 

molts habitatges encara a data d’avui, del veïnat de les Ginesteres, que no compten amb 

aquesta enumeració. Em consta que per part de molts veïns i per part de l’Associació de 

Veïns es va impulsar que tothom es posés la numeració a la façana o al cancell. Això es va 

fer, hi va haver una campanya per part de l’Associació de Veïns molt important que va 

donar molts fruits però evidentment passa el que passa, que hi viu molta gent i no 

tothom hi és sempre i no totes les cases estan habitades i algunes van quedar sense. 

Aquest és un dels punts que encara a data d’avui la Direcció de Serveis Territorials de 

correus encara ens retreu que hi ha alguns habitatges que encara no tenen l’enumeració. 

Em consta també que es van intentar pintar al terra, com a mínim per salvar aquests 

casos puntuals, però per part de correus segueix sent una excusa insalvable el fet de que 

no hi hagi l’enumeració en el cancell o la façana. I finalment, un altre dels arguments és 

que deien que la pròpia organització dels carrers de les Ginesteres era molt liosa pel 

repartidors i que necessitaven un plànol molt gran per orientar-se. Aquest plànol es va 
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fer, de fet ja havia existit. Aquest plànol es va tornar a editar i es va deixar en el lloc on hi 

ha la caseta actualment. Tot això per dir que feina se n’ha fet, per part de l’Ajuntament i 

sobretot per part de l’Associació de Veïns, que són uns grans interessats en rebre el 

correu ordinari. I malgrat tot, el que nosaltres enteníem que era uns mínims que tampoc 

es van complir, que era el repartiment del correu certificat. El correu certificat sí que pel 

que ens hem informat, per llei, s’hauria de repartir en els domicilis i aquí sí que no hi 

hauria possibilitat de cap tipus de no fer-ho a no ser que fos realment molt difícil de 

repartir-ho perquè hi haguessin causes de força major. Em consta per part d’alguns veïns 

de les Ginesteres que s’han fet algunes proves, enviant correus certificats a cases i no han 

arribat. En el millor dels casos han arribat a la caseta. Amb la qual cosa, entenem que 

s’està incomplint de manera flagrant aquesta pròpia legislació. El correu certificat és un 

correu que és molt delicat i per això es fa certificat i s’està deixant llençat, pràcticament, a 

aquesta caseta de l’entrada. Nosaltres entenem que aquests incompliments per part de 

correus són greus i el que fem és sumar-nos en aquesta moció que vostès presenten, 

que entenem que farà més força per reivindicar davant d’aquest òrgan regulador i també 

de correus, que s’han de posar les piles i que com a mínim el correu certificat s’hauria 

d’enviar.  

 

Sr. Josep Arenas.- Ens alegrem que per part seva hagin fet aquestes gestions, que 

d’alguna manera no deixen de ser qüestions concretes que preocupen als vilatans i els 

animem, com dic, a continuar en aquest sentit. En qualsevol cas, senyalar que la nostra 

manera d’actuar i així ho vam manifestar en el nostre programa, és de que hi hagi la 

igualtat en el territori. Les Ginesteres, el Cros, pot ser en altres casos pel tema de 

vigilància, de policia, o altres casos de tema de recollida de la brossa. I en aquest cas, 

concretament, pel correu. I més concretament pel correu certificat. Però per tot ell, 

perquè com vostè ha explicat, hi ha diferents possibilitats, crec que a mitjà termini s’han 

de resoldre aquests problemes que encara no estan resolts perquè es pugui entregar a 

les cases la correspondència, llevat que els propis veïns ho decidissin d’una altra manera, 

però seria lo normal, entenc, com arreu del poble. I per això els animem. Com veuen, 

nosaltres tenim un programa, com vostè mateix ens va manifestar, coincidia molt amb el 

programa Socialista i no ens fa cap angúnia de cedir-los les nostres iniciatives i fer que el 

Govern municipal les assumeixi. Estarem molt encantats si això beneficia al poble en 

cada cas, que per això estem aquí. 

 

Sr. alcalde.- Només per tancar, evidentment entenem que en aquest sentit es fa més 

força si en lloc d’assistir a aquestes reunions com a Govern, ho fem com a Plenari, segur 

que d’alguna manera ajudarà a fer pressió. De totes maneres ja els dic que l’última 

resposta que tenim per part de correus, així oficial, per part de la Direcció de Serveis 

Territorials, perquè ens entenguem, la millor oferta que ens van fer i que de moment 

està rebutjada, és la d’ubicar quatre punts diferents de bústies en quatre carrers 

diferents, a les puntes del veïnat. Se suposa que per ajudar o facilitar aquesta qüestió. 

Nosaltres ho vam consultar amb l’Associació de Veïns i ja veiem que no era una solució, 

però vam preferir consultar-ho. Evidentment no és la solució desitjada i el que farem és 
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seguir treballant ena aquest sentit de repartiment domiciliari i com a mínim repartiment 

del correu certificat. 

Es procedeix a la votació.  

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents 

(Eudald Calvo i Català, Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual 

Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Pere Móra i Juvinyà, 

Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Susana A. 

López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina Maynou i Casanovas i Juan 

Fco. Fragoso Escribano) 

 

4.3) Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per ordenar 

estèticament les naus industrials dels municipi i soterrar les línies elèctriques de la 

riera 

 

Sr. Bernat Calvo.- Només volia fer un esment, que és aquesta moció, que el que fem és 

retirar-la, més que res perquè hi havia alguns detalls del seu redactat que el Govern volia 

concretar o matisar. Més que res la idea d’aquesta moció és l’esperit d’intentar limitar al 

màxim l’impacte estètic o paisatgístic de les naus industrials. Però també gràcies a en 

Pere Móra, que ens va fer saber l’existència d’una carta del paisatge de la Conca riera 

d’Argentona, que no només afecta Argentona sinó a cinc municipis de la conca i també al 

Consell Comarcal. La idea seria recuperar aquesta carta, que té idees molt bones, en 

aquest sentit de posar des de barreres arbustives en aquestes naus com també codis de 

bones pràctiques a nivell d’agricultura, pels hivernacles, per exemple. També la mitigació 

de l’impacte també paisatgístic de les pedreres. És un instrument molt interessant, pel 

que hem pogut veure, i la idea és intentar conjugar la proposta inicial de fer alguna mena 

de normativa amb la recuperació d’aquesta carta del paisatge. Però en tot cas, com no té 

una presa urgent, si serveix per acabar de matisar algun punt, encantats i al proper Ple 

ho portarem. 

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia 

 

4.4) Proposta del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, relativa a la 

restitució dels elements patrimonials de Can Doro i Cal Guardià 

 

Sr. Bernat Calvo.- També en el mateix sentit que el punt anterior, volia exposar que 

aquest punt el retirem també per obtenir el màxim consens possible en la moció. Una 

mica també aquí vull fer menció a l’esperit de la moció, que igual que es va fer en el seu 

cas, j penso de forma molt encertada, en el cas de la casa de cultura, l’actual museu del 

Càntir, es va recuperar, en aquest cas en la façana, que era un portal adovellat i una 

finestra gòtica. O també en el cas de les escaletes de la paret de les mentides, que també 

penso en bon criteri, es van mantenir els esglaons originals, penso tenim una bona 

oportunitat, ja que malauradament es va enderrocar Cal Guardià i en el seu moment 

també Can Doro, però com a mínim es va tenir la bona idea de preservar els elements 
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més importants. I l’esperit és intentar restituir al màxim aquests elements per tal de que 

hi hagi, conjugar la memòria històrica d’aquell espai amb un equipament modern i 

funcional que pugui ser la biblioteca i la ràdio o l’arxiu, amb totes les comoditats del s.XXI. 

Llavors intentar aprofitar aquesta ocasió única, perquè tenim uns elements que estan 

guardats. Alguns altres s’haurien d’acabar de descobrir, especialment els de Can Doro, 

que potser hi ha alguna llinda o algun element més. I l’esperit és aquest, intentar 

recuperar de tal manera que aquell equipament també tingui una memòria històrica de 

l’espai. També fa alguna menció més, per exemple, a que es recuperi la memòria de 

l’espai, en el sentit per exemple que allà és on va sojornar per última vegada a Argentona 

Mossèn Cinto Verdaguer o fer menció de tot el tema de tota la lluita participativa per 

salvar el centre històric d’Argentona. I amb aquesta moció intentarem donar compliment 

el màxim possible a la moció d’abril del 2018 que es va aprovar per unanimitat i l’acord 

del Consell del Patrimoni del maig del 2018, en tot cas el mes que ve quan ho portem ja 

ho concretarem i ho explicarem millor. 

 

Sr. alcalde.- Sra. Matas. 

 

Sra. Montserrat Matas.- Malgrat la moció es retira, sí que m’agradaria, ja que el regidor 

Calvo n’ha fet esment, recordar que nosaltres, TxA vàrem presentar una moció a l’abril 

del 2018, una mica fent referència a l’esperit que comentava en Bernat d’aquesta moció. 

Aquesta moció la vàrem presentar a l’abril i es va aprovar per unanimitat i un dels punts 

que deia és que tots els elements retirats en el seu dia siguin degudament localitzats, 

identificats i inventariats i s’aporti la documentació suficient als plecs de clàusules pels 

possibles concursants per tal que els possibles concursants puguin conèixer-los 

degudament i saber-ne la seva exposició original. Un altre punt era també donar compte 

d’aquesta localització i inventari en el proper Ple municipal, és a dir, en el del maig del 

2018. Només és per dir que d’això, d’aquests punts acordats, no se n’ha complert cap 

dels dos. Aquest inventariat no està fet i això no s’ha adjuntat en el plec de clàusules que 

ja està fet. I per tant, també volíem posar sobre la taula que s’aproven mocions en aquest 

Ple que després no se’n dona compliment i volíem una mica posar-ho en relleu. 

  

Sr. alcalde.- Jo no volia entrar en aquesta qüestió, perquè és una moció retirada, però 

donat que s’estan fent afirmacions que no s’ajusten a la realitat, només dir que sí, que 

està inventariat. De fet tinc aquí els plànols que es van fer en el seu moment dels portals 

adovellats i de les obertures, finestres que en el seu dia hi havia a Cal Guardià que saben 

perfectament com ha anat la història, però en el moment de l’enderroc es van conservar 

aquests elements que es van retirar just abans de l’enderroc. Enderroc que tots 

compartim que no s’havia d’haver produït, però bé, estem a l’any 2019 i amb el que hi ha, 

la veritat és que els elements constitutius d’aquestes portes i finestres, per resumir-ho, sí 

que estan ben conservats, inventariats i dibuixats als plànols. Se’n pot donar l’ús que es 

consideri. Sí que estan inventariats i per tant, sí que es va donar compliment a la moció.  

Sr. Collet. 
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Sr. Xavier Collet.- M’agradaria equivocar-me, però jo crec que no. Això que ens ha 

ensenyat és l’estudi que va fer l’empresa CODEC, si no m’equivoco, quan hi va haver 

l’enderroc. I per tant, estem parlant de l’any 2005. La moció la vam presentar el 2018. Des 

del 2005 no s’ha fet res més amb aquelles restes, amb aquells elements. Inventariar-los 

vol dir actualitzar-lo, comprovar que realment estan tots i que sabem on són i que els 

tècnics ho han fet, això. I això no s’ha fet. Ens està ensenyant una cosa de fa 14 anys. No 

és això el que demanàvem a la moció de l’any passat. I en tot cas, tenen temps de fer-ho, 

potser, abans de que tornem a parlar d’aquesta moció i la tornem a portar en el Ple, 

perquè llavors podrem comprovar no del 2005 què hi havia, sinó que hi ha a hores d’ara. 

 

Sr. alcalde.- Sr. Collet, el que li estic dient és que jo aquestes pedres les he vist amb els 

meus ulls. Estan guardades, consten a l’inventari de l’Ajuntament, estan als plànols alçats, 

estan numerades, fotografiades i ben conservades. La qual cosa és una cosa que no s’ha 

fet amb cap altre element. Jo les he vist, estan amb palets perquè són unes pedres molt 

grans i que pesen molt. Estan amb uns palets a un edifici municipal i estan ben 

conservades, amb la temperatura adequada, etc. I són pedres, al final. 

Sr. Arenas. 

 

Sr. Josep Arenas.- Per manifestar que no entrarem al tema, tal com s’ha manifestat, com 

hem acordat, no obstant això, demanaria reiterar que aquesta qüestió seria molt 

interessant, tal com hem comentat, que abans sigui dictaminat o vist pel Consell del 

Patrimoni, que crec que la seva aportació des del punt de vista històric, tècnic, 

arqueològic, crec que ens serà molt útil. 

  

Sr. alcalde.- Estem d’acord amb aquesta qüestió, de fet també ens hem pronunciat en 

aquest sentit durant la Junta de Portaveus. Si s’ha de portar a la Comissió de Patrimoni, 

sempre ajudarà. És un òrgan que val la pena que també posi llum sobre aquesta qüestió 

perquè creiem que en algun moment del debat s’han dit coses, no em refereixo a ara, 

però sí que s’han dit coses que són de molt difícil execució tècnica.  

Sr. Calvo. 

 

Sr. Bernat Calvo.- Jo volia fer referència, sobretot quan també es parla de localitzar i 

inventariar, com a mínim la part de localitzar, hi ha alguns que sí que s’haurien de 

localitzar i sé, per lo que he parlat amb l’Àngel Puig, que està començant a fer gestions en 

aquest sentit, que són les llindes o altres elements que puguin haver a Can Doro, que és 

realment el que com es va enderrocar més d’una dècada abans també aquests elements 

estan, aquests sí que no estan degudament localitzats i inventariats segur, perquè fa més 

anys que es van retirar i per això sobretot també es feia referència a aquests elements. 

Com a mínim per la part de Can Doro sí que s’ha d’acabar de localitzar què és el que hi ha 

realment. Aprofitant però que tant a la moció de l’abril del 2018 com el Consell del 

Patrimoni en l’acord de maig del 2018 van demanar si us plau que tot això s’integrés en 

els plecs de clàusules, no hem sabut trobar en els plecs de clàusules d’aquest concurs 

d’avantprojectes aquesta referència respecte aquests elements. Tampoc hem vist que es 

poguessin, que era lo desitjable i lo que deia el Consell del Patrimoni, però sí que volia 



 

 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat 
                                                             

576 

demanar si us plau que atès que futurament hi haurà els 5 preseleccionats que haurien 

de presentar aquesta idea per fer l’avantprojecte, com a mínim se’ls faci l’existència 

d’aquests, com a mínim el que tenim clarament localitzats, que és lo que fa referència a 

Cal Guardià. Com a mínim que sàpiga que existeix això i que pot sortir alguna cosa de 

Can Doro, perquè m’agradaria que hi hagués aquesta voluntat que els concursants com a 

mínim sàpiguen que hi ha aquesta existència, aquests elements, com abans millor, 

perquè hi puguin començar a treballar. Potser els hi estem donant una bona idea si els 

informem que hi ha aquestes pedres. A més hi ha algunes que són molt boniques, és una 

cosa realment espectacular i intentarem lluitar tot lo possible perquè siguin incorporats 

en el futur projecte de la biblioteca del Can Doro. 

  

Sr. alcalde.- Jo és que he senyalat que no entréssim al debat precisament perquè 

aquesta moció està retirada. Si anem allargant vostès també m’obliguen a contestar 

aquestes qüestions perquè són coses que no puc deixar sense contestar. A veure, només 

per acabar amb el debat i m’agradaria que si de cas, com està retirada, passéssim al 

següent punt, però només contestaré aquestes dues qüestions. Els elements de pedra de 

l’antiga masia de Can Doro es troben al Rocar d’en Serra i es troben allà des de la friolera 

de fa 30 anys, molts anys. Més o menys. Els he vist aquests, també, poden anar a veure’ls 

ara quan surtin del Ple a veure com estan, i estan colgats de sorra, molsa, plantes 

diverses. Passen els conills per allà. Aquests elements de pedra, bé, estan allà. Estan en 

bon estat, evidentment no, i a més a més hi ha un problema que és que pesen molt i si 

enviem una retroexcavadora a retirar-los, hi ha un perill bastant elevat de que es 

trenquin. Això és la situació actual. Aquí sí que és molt més difícil evidentment que 

aquests elements es puguin aprofitar. Ara, segur que no, d’aquí un temps potser sí. Però 

sí que és complicat. I és una pena, eh? Jo ho estic exposant, m’agradaria que no disparin 

al missatger, però això és la situació actual. I en la qüestió dels plecs de clàusules, és cert 

que no consten als plecs. És una qüestió que volíem annexar com vostè ha explicat ara al 

final, en el moment que tinguem els cinc equips d’arquitectes que comencin a redactar 

l’avantprojecte. En el moment que tinguem clars quins són aquests 4 equips, després 

d’aquesta primera fase, proporcionar a aquests equips aquesta documentació, que la 

tindran i valoraran i que si s’escau, la integrin. Jo crec que és interessant integrar-la, 

perquè guanya el projecte, amb aquesta integració d’aquests elements. El que no volíem 

era ni imposar-ho com a condició, perquè condicionants en aquest projecte ja n’hi havia 

molts, és una zona afectada pel BCIN de la casa Puig i Cadafalch, per tant ja ens 

condiciona molt a la volumetria i evidentment haurà de passar pel Consell de Patrimoni 

de la Generalitat, que també vigilarà quines coses es fan i quines no, en aquest nou 

equipament. Després també hi ha les mines de la Font de Sant Domingo, que és un 

condicionant i un altre element que és la font de Sant Domingo que també és un element 

condicionant de tot aquest projecte. A part d’altres coses que habitualment ja tenim, 

problemes de volumetria, de superfície i els condicionants que ens posa també la 

Diputació de Barcelona perquè un dels objectius és que si aquest equipament és una 

biblioteca, compleixi els estàndards de la Diputació de Barcelona per poder-nos integrar 

a la xarxa de biblioteques, que és un dels objectius, també. És evident que és un projecte 

que no és fàcil, per tant, no el compliquem més.  
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Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- No faré debat, només dir que quan es retira una moció per fer 

debat posterior i per arribar a un acord i presentar una altra moció, si us plau, no fem 

debat en el Ple, perquè sinó no té gaire sentit el que fem. Però bueno, tot el que he 

escoltat és molt enriquidor. El proper punt de l’ordre del dia és una interpel·lació que 

hem de presentar el PSC, he sortit un moment i algunes persones del públic m’han dit 

que estan aquí per presentar alguna demanda, vénen amb criatures petites, que si 

podem deixar-los, li prego que abans de la nostra intervenció, els pugui donar la paraula, 

perquè penso que no són hores perquè aquestes criatures estiguin fora de casa. Si pot 

ser, si no pot ser, com ja s’ha fet alguna vegada... 

 

Sr. alcalde.- Hi ha molt mala experiència, per tant, els demanaria que agilitzem els punts 

de l’ordre del dia i després passem a precs i preguntes. 

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia 

 

4.5) Interpel·lació del grup municipal Socialista (PSC) - Candidatura de Progrés (CP), 

sobre l’acord d’emetre els informatius horaris de Catalunya Ràdio per Ràdio 

Argentona 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sr. Arenas. 

 

Sr. Josep Arenas.- Vist que avui el grup d’Unitat s’ha manifestat favorable a la participació 

i la transparència i que nosaltres d’alguna manera els hem vingut a dir, nosaltres ja ens 

acontentem amb la que la transparència i la participació sigui la que ve regulada per la 

llei i en aquest sentit abans parlàvem del programa que encara no està publicat, la 

interpel·lació que avui presentem és sobre l’emissió d’informatius horaris de Catalunya 

Ràdio per Ràdio Argentona. Cosa que d’entrada ens sembla bé que es faci aquesta 

emissió. I bé, nosaltres ens vam trobar que l’Alcalde havia anunciat la signatura d’un 

conveni, i entre cometes, entre la Corporació Catalana de mitjans de comunicació i Ràdio 

Argentona, per l’emissió dels informatius, com deia, a horaris de les emissores de la 

Generalitat a través de l’emissora local. En realitat vaig poder comprovar que no era un 

conveni sinó un acord i que no ha passat aquest acord, per cap dels òrgans de control ni 

de participació. Bé, aleshores l’acord que em vaig llegir, senyala que Ràdio Argentona 

s’haurà de fer càrrec, deia el director de l’emissora, de tots els costos que es puguin 

derivar d’aquesta emissió a través dels acords pertinents amb les entitats de gestió, en 

aquest cas, seria l’Ajuntament, que és qui té Ràdio Argentona. Nosaltres diem que vist 

que hi ha un Consell de Mitjans de comunicació i que el seu reglament, com a òrgan de 

participació per la comunicació pública municipal, i que aquest reglament remarca com 

una de les funcions és que els seus membres rebin informació de la programació de 

Ràdio Argentona, que aquesta programació la proposa la direcció del mitjà i que se 

subjecta en un pla anual, no? Però això ho vam saber per la premsa, per la web municipal 

i per la pròpia emissora. Els membres d’aquest consell, del qual fins ara he format part i 
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altres persones del poble, uns representant als mitjans de comunicació i altres no, 

persones que representen d’altra manera el poble en aquest mitjà, en aquest consell, 

doncs tots els temes de la seva competència són sotmesos a la consideració del Ple, de la 

Junta de Govern o de l’Alcalde. Però el que hem vist és que l’Alcalde, allò que es diu en 

castellà “ni corto ni perezoso”, ho va tirar pel dret, que no sé si aquest és el model de 

participació del que ens estan parlant, que espero no sigui aquest. La interpel·lació és 

molt concreta, com l’acord parla de costos, si ens poden dir quins són els costos que es 

poden derivar d’aquest acord. I segon, això, perquè no s’ha complert allò que preveu el 

reglament del Consell de mitjans, sobre la informació i participació dels seus membres. 

 

Sr. alcalde.- Bé, primer explicaré, intentaré respondre les dues preguntes que vostès 

plantegen i després explicaré una mica més d’aquest conveni, que encara no està signat. 

La primera sobre els costos. Aquest conveni no suposaria cap cost per l’Ajuntament 

d’Argentona. De fet al conveni apareix però és perquè són aquests convenis que de 

vegades es redacten genèricament i és per aquesta raó que parla de costos que han 

d’assumir. Però per l’Ajuntament d’Argentona no tindrà cap tipus de cost. L’acord aquest i 

el posterior conveni que se signi, si s’escau, el que versa és sobre un acord bilateral entre 

Catalunya Ràdio i Ràdio Argentona. L’intercanvi consisteix en poder connectar amb 

aquestes emissions dels informatius de Catalunya Ràdio, que això seria de dilluns a 

divendres, a les 10, 11, 12 i a la tarda, a les 4, 5 i 6 també l’emissió del Catalunya migdia 

de 2 a 3 del migdia. Això no treu que se segueixin fent els informatius per part de Ràdio 

Argentona, els propis a la 1, les 3, 7 de la tarda i 11 de la nit. Aquest conveni és semblant 

al que s’ha signat amb altres municipis que tenen ràdios públiques, com Blanes, Vilassar, 

Alcover, Puigcerdà, Torelló i Ràdio Arrels, que emet a la Catalunya nord. Ara no recordo 

ben bé la notícia que es va publicar al web, si parla de conveni. Si el que diu és que es va 

signar un conveni no és correcte. El que es va signar és un acord. I el conveni si de cas se 

signarà el dia que sigui. De què ve aquesta assumpció d’aquest acord i posterior conveni? 

Doncs bé, com saben a principis del 1019 es va liquidar el conveni amb la Xarxa. Aquest 

conveni tenia unes exigències de continguts que no podíem assumir com a ràdio 

municipal i es va trencar l’acord. Vam buscar una alternativa que en aquest cas era 

Catalunya Ràdio. Millor o pitjor, en aquest cas el problema era les exigències que ens 

demandaven per part de la Xarxa amb continguts. En el cas de Catalunya Ràdio també hi 

ha un retorn, evidentment, seria en que per part de Catalunya Ràdio ens deixen emetre 

aquests informatius a canvi que nosaltres els aportem continguts. Així es va mostrar el 

Sr. Gordillo, com a director de Catalunya Ràdio, que demandaven continguts perquè 

sempre està bé. A nosaltres de fet ens beneficia doblement, perquè nosaltres expliquem 

les coses que estan passant a Argentona i això en un moment donat pot ser utilitzat per 

la ràdio pública nacional. D’altra banda, només dir que sí, que és cert que s’hauria d’haver 

convocat el Consell de Mitjans, i en aquest sentit, com a regidor, m’expressaré en aquest 

sentit al Consell quan es convoqui. De fet encara no hem pogut convocar-lo, però 

properament se celebrarà aquesta primera sessió i em tocarà fer una cosa que a ningú li 

agrada quan assumeix la presidència d’un Consell Participatiu que és només entrar, 

demanar disculpes, perquè com vostè ha dit, s’ha posat el carro per davant dels bous, 

ens hagués agradat poder debatre-ho al Consell de Mitjans. El que podrem debatre segur 
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serà el conveni i els seus acords, que entenem que segur seran de l’interès dels 

membres. 

 

Sr. Josep Arenas.- Doncs només això, volíem saber realment perquè no s’havia convocat, 

ja que vostès sempre parlen de participació, d’igualtat. Tenim aquest testimoni i que 

sàpiga que si ho hagués fet, hagués tingut la nostra postura a favor, perquè el fet en sí 

ens sembla bé, no és una qüestió ni que ens estranyi ni ens sembli malament. 

Senzillament, cal que això es faci correctament, perquè sinó passa que la gent que 

participa en diferents Consells, que hi dediquen temps, preocupació, deixen hores de la 

seva família, doncs clar, a vegades no se senten recompensats, però si passen aquestes 

coses, no se senten reconeguts. I això és més lamentable. 

  

Sr. alcalde.- Sra. Maynou. 

 

Sra. Cristina Maynou.- Perdoneu, estic molt afònica. Ha comentat que properament es 

convocaria el Consell de Mitjans. Entenc que prèviament s’hauran de nomenar els 

membres. Si és així, ho farem a alguna Junta, a alguna comissió, a algun Ple? 

 

Sr. alcalde.- Sí, és així com comenta, Sra. Maynou. S’han de nomenar els membres i 

aquest és un dels arguments pel qual no s’ha convocat. Però en el moment que estiguin 

nomenats, es convocarà el Consell de Mitjans. Aprofito per dir que també falten algunes 

delegacions d’alguns òrgans on l’Ajuntament té representació.  

Sr. Arenas. 

 

Sr. Josep Arenas.- Només informar-li que teníem algunes preguntes a fer però que les 

presentarem per escrit perquè ens siguin respostes al proper Ple, en ares al públic que 

pugui intervenir. 

 

4.6) Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la temporada 

de teatre, música i dansa 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sr. Collet. 

 

Sr. Xavier Collet.- Serà molt curta. No sé si ho han fet públic o no, però ens ha arribat 

que la temporada de teatre, música i dansa de la tardor no es fa. Ens agradaria saber 

perquè no es fa, si era la previsió que vostès tenien. 

 

Sr. alcalde.- Li contestaré jo tot i que qui havia preparat la seva resposta era el regidor 

Àngel Puig que ha s’ha hagut d’absentar, però intentaré respondre-li com bonament 

pugui. La temporada de teatre intentem mantenir-la, en aquest cas perquè a nivell de 

recursos econòmics hi va haver una casuística que ens ha ocasionat un problema 

important de gestió interna, que és no poder utilitzar el romanent lliure de tresoreria, 

que era l’element amb el qual es volia comptar per pagar aquesta temporada de teatre. 

Ara hi ha uns diners, evidentment, pressupostats, per realitzar la temporada de teatre a 
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la tardor. Aquests diners s’utilitzaran per a aquest fi i de fet ja s’estan buscant alternatives 

per acabar de cobrir aquesta temporada. Temporada potser no li dirà, perquè no hi 

haurà un abonament com a tal i al que estem més acostumats a temporada de teatre, 

música i dansa, però sí que hi haurà espectacles de teatre, música i dansa amb un altre 

format, potser més econòmic. Però la sala se seguirà obrint per realitzar aquests 

espectacles i potser una mica el que em demanava el regidor és que potser dir-li 

temporada era una mica agosarat, però sí que es realitzaran aquests espectacles. 

 

Sr. Xavier Collet.- No sé si em podria concretar això que ha dit sobre el romanent. És 

que no el poden utilitzar per a aquest fi, el romanent, o és que no hi ha hagut el 

romanent que es comptava? 

 

Sr. alcalde.- En aquest ni en cap. Saben que la legislació estat sobre aquesta matèria el 

que diu sobre el romanent és que si es vol utilitzar, en principi deia que no es podia 

utilitzar lliurament, només es podia destinar després de la modificació de l’article 136 de 

la Constitució i de l’aprovació de l’ARSAL, el romanent no era lliure pels Ajuntaments sinó 

que s’havia de destinar només a amortitzar deute. Bé, llavors van començar a aparèixer 

excepcions i cada cop aquestes excepcions eren més. Tampoc és que sigui lliure, alguna 

vegada ja m’ho han sentit dir, que tampoc és que sigui, però en podíem disposar amb 

una mica de marge. Aquest romanent, per això, ve condicionat a una sèrie de condicions, 

valgui la redundància, i una d’elles era complir el període mig de pagaments. El període 

mig de pagament el vam incomplir l’últim trimestre del 2018 i això va ser a causa de les 

factures, precisament, que paguem elèctriques a l’empresa ENDESA. Aquestes factures es 

van pagar tard perquè vam tenir una baixa, no era ben bé una baixa, però no teníem 

enginyer, i per això es van pagar una mica més tard. Una mica més tard en un volum de 

factures d’unes quanties econòmiques tan altes, va suposar que vam trencar el període 

mig de pagaments i per això amb aquesta legislació no ens deixen utilitzar el romanent 

lliure. I tota aquesta explicació és per dir-li que ens hem quedat sense romanent. És allò 

que diu que l’aleteig d’una papallona a Argentona pot provocar un tsunami a Austràlia. 

Doncs en aquest cas està clar que una baixa d’un treballador municipal ens ha deixat 

quasi sense temporada de teatre. La qual cosa podria ser irònica. 

  

Sr. Xavier Collet.- No acabi malament, Sr. Calvo, que anàvem bé. El problema no és la 

baixa d’un treballador municipal, que té tot el dret a demanar la baixa. El problema no és 

aquest. El problema és que no ho van preveure, no el van saber substituir, no van saber 

arreglar el problema. 

  

Sr. alcalde.- Té vostè raó. És culpa de la llei, de fet.  

 

5. Propostes urgents 5.1) Nomenament de vocals en la Junta de Govern del 

Patronat del Museu del Càntir. 
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“Per acord Plenari de data 28 de juny de 2019 es va aprovar el nomenament com a vocals 

de la Junta de Govern del Patronat del Museu dels representants dels grups municipals, 

així com la relació actualitzada de vocals, d’acord amb els estatuts del Patronat. 
 

D’acord amb la sol·licitud registrada 2019-6484, a l’Ajuntament d’Argentona, de data 5 de 

setembre de 2019, on s’informa que la nova representant al Patronat del Museu del 

Càntir del grup municipal Unitat – Argentona per la República, serà la Sra. Liliana Murcia 

Villanueva en substitució de la Sra. Georgina Sabadell Simó. 

 

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir de data 17 

de juliol de 2019, en el que es proposa el nomenament com a vocal al Sr. Enric Traby 

Isalgue, fins al 9 de maig de 2022, en substitució del Sr. Joan López Segura qui ha 

renunciat a seguir amb el seu 2n. mandat (Torn A). 

 

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

 

Primer.- Nomenar com a vocal de la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir, 

en representació del grup municipal Unitat – Argentona per la República, a la Sra. Liliana 

Murcia Villanueva en substitució de la Sra. Georgina Sabadell Simó. 

 

Segon.- Nomenar com a vocal de la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir, al 

Sr. Enric Traby Isalgue, fins al 9 de maig de 2022, en substitució del Sr. Joan López Segura 

qui ha renunciat a seguir amb el seu 2n. mandat (Torn A). 

 

Tercer.- La relació actualitzada de vocals de la Junta de Govern del Patronat del Museu 

del Càntir restaria com segueix: 

 

Sr. Àngel Puig Boltà, (president)3  

Sra. Susana López Rico (vicepresidenta)3 

Sra. Liliana Murcia Villanueva3 

Sr. Antoni Ribosa Giménez3                    

Sra. Montserrat Brugal Piñol3 

Sr. Miguel Duran Romero3 

Sr. Francisco Fragoso Escribano3 

Sra. Esther Campanario Pujol¹  

Sr. Joan Poch Català¹ 

Sr. Isidre Viñas Llebot¹  

Sr. Joan Guardia Amatller² 

Sr. Joan Carles Belso Boba² 

Sr. Joan Majó Cruzate² 

Sr. Josep Saleta Cot² 

Sra. Carme Calafell Polls² 

Sra. Montserrat Terricabras Soler² 

Sr. Enric Traby Isalgue¹ 
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Sr. Pere Pascual Martí¹ 

 

Assisteix amb veu i sense vot, el Director-Gerent del Museu: Sr. Oriol Calvo i Vergés 

 

1.- nomenament vigent fins a 9 de maig de 2022 

2.- nomenament vigent fins a 2 de juliol de 2024 

3.- nomenament vigent fins que cesi en el càrrec de regidor o cesi qui l’ha nomenat 

 

Quart.- Notificar els presents acords als interessats i al President del Patronat del Museu 

del Càntir, als efectes procedents.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sra. Capdevila. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Nosaltres la votarem en contra i vull explicar el motiu del 

perquè. Creiem que la representació dels 11 vocals que hi ha, n’hi havia que estaven 

representant una formació política que ara no hi és i que es queden. És veritat que es van 

proposar ells, però no s’ha donat opció a que es pugui obrir a que hi hagi diferent gent 

que potser optaria a poder ser representant. També és veritat que en els estatus del 

museu posa ben clar que ha d’haver-hi un representant de cada grup municipal, que això 

sí que es compleix, però que els 11 vocals nomenats pel Ple han de ser persones que pels 

seus estudis, coneixements, activitats artístiques, històriques o culturals de la vila, siguin 

considerades més idònies. I creiem que això ara mateix no s’està complint i que queda 

bastant representa políticament, no artísticament, amb una voluntat que els estatuts sí 

que recullen. I també ens agradaria que en el Patronat això es pogués fer arribar i fer 

alguna esmena, si és possible, de cara al pròxim any. 

  

Sr. alcalde.- Entenem el sentit del vot, sobretot em quedo amb l’última part que vostè 

exposava d’intentar d’alguna manera donar publicitat d’aquest tipus de convocatòries, 

per veure si la gent s’anima. 

 

Sra. Montserrat Capdevila.- Es va fer ara farà un any, no sé per què no s’ha fet ara, 

perquè es va proposar diversa gent, se’ls va preguntar i d’aquí es va poder escollir. Per 

tant, s’hauria d’haver seguit el mateix circuit. 

 

Sr. alcalde.- D’acord. Si els sembla, hem de votar primer la urgència. 

 

Ratificada per unanimitat la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia, es sotmet a 

votació l’anterior proposta, que s’aprova per 11 vots a favor (Eudald Calvo i Català, 

Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat 

Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Pere Móra i Juvinyà, Susana A. López 

Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català i Cristina Maynou i Casanovas), 3 vots en 

contra (Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví i Montserrat Matas Oliveras) i 1 

abstenció (Juan Fco. Fragoso Escribano) 
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5.2) Nomenament de vocals en la Comissió Permanent del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir 

 

“De conformitat amb el que preveu l’art. 12è. dels vigents estatuts del Patronat Municipal 

del Museu del Càntir i d’acord amb la proposta efectuada per la Junta de Govern del 

Patronat Municipal del Museu del Càntir, en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2019, 

es sotmet a consideració del Ple Corporatiu l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Nomenar com a vocals de la Comissió Permanent del Patronat Municipal del 

Museu del Càntir al Sr. Enric Traby Isalgue i la Sra. Montserrat Brugal Piñol. 

 

Segon.- Agrair al Sr. Enric Traby Isalgue i la Sra. Montserrat Brugal Piñol els molts serveis 

prestats al Patronat, així com la seva voluntat de seguir col·laborant. 

 

Tercer.- Notificar els precedents acords als interessats i al President del Patronat 

Municipal del Museu del Càntir, als efectes procedents.” 

 

Ratificada per unanimitat la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia, es sotmet a 

votació l’anterior proposta, que s’aprova per 12 vots a favor (Eudald Calvo i Català, 

Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat 

Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Pere Móra i Juvinyà, Susana A. López 

Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina Maynou i Casanovas i Juan Fco. 

Fragoso Escribano) i 3 vots en contra (Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví i 

Montserrat Matas Oliveras) 

 

5.3) Moció de tots els grups municipals sobre la igualtat de tracte als regidors i 

regidores de l’Ajuntament d’Argentona 

 

“Vist que en el Ple corporatiu celebrat el dia 15 de juliol de 2019 s’aprovaren: 

 

1) L’acord relatiu al règim de dedicació exclusiva i parcial, per l’exercici del seu càrrec 

dels membres de la corporació i la resta de drets econòmics (expedient 2019/1932). 

2) L’acord relatiu al règim de dedicacions i retribucions dels membres de la corporació: 

determinació de dietes i per assistències a sessions i indemnitzacions per despeses 

efectives ocasionades per l’exercici del seu càrrec (expedient 2019/1932). 

 

Atès que, aquesta Corporació municipal s’ha de regir pels principis d’igualtat de tracte 

envers  tots els regidors i regidores de la Corporació, ja estiguin inscrits en el Govern 

municipal o en els diferents grups municipals que conformen el plenari, tots ells legítims 

representants del poble d’Argentona, lliurement elegits per la ciutadania en eleccions 

lliures. 
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Atesa l’aprovació dels acords aprovats pel plenari esmentat i a fi de fer efectiva la dita 

igualtat de tracte i considerant els principis d’actuació d’aquesta Corporació, recollits en 

el Codi ètic i de bon govern: d’Igualtat; Cortesia; Objectivitat; Professionalitat; Coordinació 

Institucional; Servei públic de qualitat; Honradesa professional i integritat; i 

Transparència (article 2). 

 

A fi de fer real i efectiva la Igualtat de tracte entre els regidors i regidores i per tal de 

remoure els obstacles que la impedeixen o la dificulten (article 9 de la Constitució), es 

proposa l’adopció dels següents: 

 

ACORDS: 

 

1. Les retribucions corresponents a l’alcalde/alcaldessa i les retribucions i/o 

indemnitzacions que corresponguin a la integritat dels regidors/regidores, en 

execució dels acords adoptats pel Ple Corporatiu, es faran efectives en la mateixa 

data que cobra el personal de l’ajuntament, a mes vençut, en el cas de les 

indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, indistintament de si corresponen 

a drets reconeguts per dedicació exclusiva o parcial o a dietes per assistències a sessions 

o indemnitzacions de despeses ocasionades per l’exercici del seu càrrec. Sense 

diferenciació de tracte.  

2. La mesura establerta en el punt primer es farà efectiva a partir dels pagaments que 

s’han de fer efectius en finalitzar el mes de setembre de 2019 i, en la mateixa data, es 

faran efectives totes les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats amb 

caràcter retroactiu, segons les bases d’execució aprovades en el ple del dia 15 de juliol 

de 2019, des del dia 15 de juny de 2019, ple de constitució, endarrerides que afecten 

als membres electes de la Corporació.” 

 

Sr. alcalde.- Intervencions..., Sra. López. 

 

Sra. Susana López.- És una moció que presentem tots els grups municipals. La pregunta 

és si haig de fer la lectura de tota la moció o puc anar directament als acords? Perfecte. 

Això ve una mica perquè hi ha hagut uns problemes, no sabem ben bé de què, i hi ha una 

part dels regidors que ni som del Govern ni som de l’oposició, estem barrejats, que fa 

tres mesos que les nostres retribucions, no sé per què, no les estem rebent. Fem uns 

acords perquè això, sigui pel que sigui que hagi passat, esperem que amb aquests acords 

no hagi de tornar a passar. 

 

Sr. alcalde.- Sra. secretària. 

 

Sra. secretària.- No he entès aquest segon punt. Retroactiu als acords d’aquest mandat? 

 

Sra. Susana López.- No, dels que no hem cobrat. 
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Sra. secretària.- O sigui, demanen que el Ple de constitució i el Ple que els falta per 

cobrar, els cobrin amb els imports nous? 

 

Sra. Susana López.- No, ens és igual. Els imports han de ser amb efecte retroactiu, en 

relació a l’acord. 

 

Sra. secretària.- Els imports que tenim ara, retroactivament, a partir del Ple de 

Constitució. 

 

Sr. Josep Arenas.- Des d’inici de mandat, com s’ha fet amb els regidors que sí que han 

rebut les seves retribucions.  

 

Sra. secretària.- En entrar per urgència no s’ha informat i a Intervenció, no ha passat el 

procediment. S’adopta l’acord perquè vostès són el Ple sobirà i l’acord entenc que 

s’hauria d’adoptar i en cas que hi hagi alguna disconformitat per part ja sigui per la 

tècnica de Recursos Humans o bé de la interventora, que són els dos tècnics que 

intervenen en aquest procediment, es farà constar i se’ls donarà coneixement a través de 

la figura de l’alcalde. 

  

Sra. Susana López.- Sí, realment és el que volem, que hi hagi algun informe que ens 

expliqui què està passant. 

 

Sra. secretària.- No tinc constància que s’hagi demanat aquest informe. 

 

Sra. Susana López.- Ho hem demanat políticament. 

 

Sra. secretària.- D’acord, s’adopta aquest acord i en donaré trasllat a qui correspongui 

perquè es tramiti el més aviat possible.  

 

Sra. Susana López.- Gràcies. Que quedi clar que parlo en nom de tots els regidors 

d’aquest Ple.  

 

Ratificada per unanimitat la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia, es sotmet a 

votació l’anterior proposta, que s’aprova per unanimitat de tots els presents (Eudald 

Calvo i Català, Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, 

Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Pere Móra i Juvinyà, 

Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Susana A. 

López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català, Cristina Maynou i Casanovas i Juan 

Fco. Fragoso Escribano) 

 

6.   Precs i Preguntes 

 

No se’n formula cap 
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I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són 

les 21:24 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico 

 

 Vist–i-plau 

La secretària  L’alcalde d’Argentona 

Míriam Tenas i Camps  Eudald Calvo i Català 


