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 ACTA NÚM. 10 PLE CORPORATIU

Vila d’Argentona, comarca del Maresme, 13 de setembre de 2021, es reuneixen via
telemàtica a través de l’aplicació Zoom, 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:

Alcaldessa-Presidenta.- Georgina Sabadell Simó

Regidors assistents.- Pere Espelt Lleonart, Joan Maria Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martin Garachana, Susana Andrea López Rico, Josep Arenas Ponsa,
Bernat Calvo Català, Cristina Maynou i Casanovas (s’incorpora a la sessió en el punt 2.1
de l’odre del dia) i Juan Francisco Fragoso Escribano

Secretària.- Míriam Tenas i Camps

Quan són les 18:36 hores i existint el quòrum de constitució que estableix l’article 90.1)
del Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’ordre
de la Presidència comença la sessió sota el següent ordre del dia:

1. Acta anterior (núm. 9 de data 5 de juliol de 2021)

L’acta anterior núm. 9, de data 5 de juliol de 2021, s’aprova per unanimitat de tots els
presents.

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern

2.1) Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 19 de juny de 2021 al dia 24
d’agost de 2021

Sra. alcaldessa.- Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.-Hi ha el decret 1323, de la pàgina 249, que és sobre una
excedència, vull entendre, pregunto, perquè no ho he entès gaire bé, d’una tècnica
d’educació, que se li va fer un contracte i després demana una excedència o és que està
cobrint una excedència? No sé ben bé de què va, si ens ho podríeu explicar.

Sra. alcaldessa.- No hi ha cap tècnica en excedència d’educació, per tant, tampoc tinc el
decret davant, no sé si els regidors d’educació o de recursos humans tenen alguna
informació sobre aquest decret?
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Sra. Montserrat Capdevila.-Aquí posa que es contracta, bé, declarar en excedència
voluntària des de l’1 de juliol. Per això preguntàvem.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Si no estic equivocat, és quan es va contractar una tècnica
d’educació a una persona que era administrativa.

Sra. alcaldessa.- Sí, és veritat. Com sabeu, va haver un procés de selecció on una
administrativa va ser la que va guanyar aquest concurs i entenc que el que es demana és
una excedència de la plaça d’administrativa mentre estigui cobrint aquesta plaça de
tècnica.

Sra. Montserrat Capdevila.- Val, per això les dates no les enteníem. Ha passat a cobrir
aquesta plaça de tècnica, val. Aquest era un. L’altre és el 1335, que és un contenciós amb
Hàbitats del Maresme i parlava que emplaçava a patrimoni sobre aquest contenciós que
hi havia, i no sé si això és lo dels habitatges del Maresme és lo de Can Coca del Molí, que
ja ho vam parlar a un altre Ple i vam demanar si es podia arribar a consensuar i no
arribar més lluny, perquè hi havia un acord.

Sra. alcaldessa.- Sí, és aquest tema. Si de cas, passaré la paraula al regidor Àngel Puig.

Sr. Àngel Puig.- És el tema de Can Coca del Molí, de la promotora d’habitatges del
Maresme que en principi vaig comentar que s’havia resolt tot l’afer dels habitatges. En
principi, l’advocada de la promotora preferia esperar a retirar el contenciós, perquè li
vam demanar, ja que s’havia arribat a un acord, ella va preferir esperar, i de moment
estem en aquest impàs de veure com es resol. Estem pendents de que l’arquitecte faci
cas a uns requeriments que se li han fet per poder ajustar tots els habitatges que, com
vaig informar, pràcticament surten els mateixos habitatges que a la proposta inicial quan
en principi desapareixia la casa de Can Coca del Molí. Ara, amb la preservació de la casa,
pràcticament surten el mateix nombre d’habitatges, no la mateixa superfície, i va ser
quan al sortir aquesta solució vam demanar a la jurídica de la promotora si retirava el
contenciós i va dir que es volia esperar.

Sra. Montserrat Capdevila.- Ens avisaràs de com està anant això? Merci.

Sra. alcaldessa.- Veig que ara s’està incorporant la Sra. Maynou. Passo la paraula al Sr.
Collet.

En aquest moment s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Maynou

Sr. Xavier Collet.- Gràcies. La pregunta és de dos decrets. Un és el 1330, de la pàgina
262. És una demanda de conciliació laboral, entenc jo que és d’una treballadora de
l’empresa Créixer Junts, que és de l’escola bressol d’Argentona, i no entenc l'Ajuntament,
en qualitat de què, demana un recurs a la Diputació per defensar els interessos de
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l’Ajuntament. Volia saber si la conciliació aquesta és de la treballadora contra l’empresa i
el paper de l'Ajuntament en aquesta demanda.

Sra. alcaldessa.- Sr. Perejoan.

Sr. Joaquim Perejoan.- És un contenciós entre una treballadora i l’empresa i com
Ajuntament l’únic que hem fet és intentar mediar entre les dues parts. Cert que es va
donar el cas de demanar a la Diputació que també fes de part mediadora, i finalment no
hi ha hagut acord entre ambdues parts, bo que tant nosaltres com la Diputació ho hem
intentat, i això seguirà el seu curs.

Sr. Xavier Collet.- Segons diu el decret, el que fa la Diputació és el servei de defensa
jurídica de l’Ajuntament, no crec que hagi fet d'intermediari entre treballadora i empresa,
no? O sí?

Sr. Joaquim Perejoan.- Nosaltres el que hem demanat a la Diputació és aquest recurs de
mediació i finalment, al no arribar a un acord, això ha seguit el seu curs jurídic.

Sr. Xavier Collet.- Jo el que entenc en el decret és que la Diputació ens dona el servei
d'assessorament jurídic, de defensa jurídica dels interessos de l'Ajuntament. Això és el
que diu el decret. Això és el que ens dona la Diputació.

Sra. alcaldessa.- Aquesta treballadora apel·la a l'Ajuntament, malgrat que l'Ajuntament
no és l’empresa contractant, i l'Ajuntament el que fa és assessorar-se sobre si té
responsabilitat sobre aquesta qüestió o no la té. Nosaltres enteníem que no la tenim,
perquè hi ha un conveni laboral que obliga l’empresa respecte la treballadora, que
l'Ajuntament no pot fer res, perquè aquest conveni s’adjunta quan es fa el plec i
l’empresa sap quines condicions tenen els treballadors i treballadores. L'Ajuntament, per
saber si té alguna responsabilitat sobre això, el que hem fet és anar a la Diputació a
demanar que interpreti aquesta circumstància. El resultat d'això és que, com deia el
regidor Perejoan, l'Ajuntament pot intentar mediar, intentar que es posin d’acord, però
no és part en aquesta causa.

Sr. Xavier Collet.- A veure, evidentment que l'Ajuntament ha de fer de mediador en
aquest i en molts altres temes, però el que diu el decret és que l’alcaldia ha demanat
l’assistència tècnica jurídica de la Diputació per la defensa d’aquest Ajuntament. Jo el que
preguntava és, aquesta defensa per què es necessita si l'Ajuntament no és part? Quins
interessos s’han de defensar aquí? El decret no diu res de que la Diputació faci de
mediador, perquè entenc jo que la Diputació no ha de mediar entre una empresa i un
treballador que l’empresa treballa per l'Ajuntament. Jo preguntava per la defensa de
l'Ajuntament.

Sra. alcaldessa.- Per això que dèiem que l'Ajuntament, com té un plec de clàusules i un
contracte, necessitava acreditar i saber del cert i per això la Diputació ens assessora, si
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aquí hi ha alguna responsabilitat nostra que haguem d’assumir nosaltres en aquest afer.
La Diputació ens diu que és un tema que s’ha de resoldre entre les dues parts i que
l’Ajuntament no ha d’intervenir. És el que demanàvem a Diputació, que interpretés quin
grau de responsabilitat podíem arribar a tenir.

Sr. Xavier Collet.- A veure, no sé si ens entenem, perquè en el decret, diu que nosaltres
compareixem en aquest tribunal en qualitat d’administració i el que demanem a la
Diputació és que porti la nostra defensa. No és que la Diputació discernís si tenim alguna
responsabilitat o no, perquè això serà el jutge de la demanda laboral, entenc jo. Diu que
ens hem de defensar els nostres interessos i ens hem de personar al tribunal.

Sra. alcaldessa.- No sé si la Sra. secretària ens explicaria millor aquest tema.

Sra. secretària.- És el que es comentava. Hi havia un conflicte entre una treballadora i
l’empresa i hi havia un procediment laboral. Com hi ha un vincle com a contractistes
d’aquest servei d’escola bressol, se’ns va emplaçar a l’acte de conciliació. Nosaltres
enteníem que aquí no hi pintàvem res, perquè era un tema entre empresa i treballador,
però al ser emplaçats, vam anar a defensar els interessos i com deia la Sra. alcaldessa, es
va demanar assistència a Diputació i es va dictaminar que era un tema entre empresa i
treballador i que l'Ajuntament, en aquest supòsit, no hi tenia res a veure.

Sra. alcaldessa.- I aquesta compareixença s’ha fet i se sap com ha acabat aquesta
demanda? De cara sobretot als interessos de l'Ajuntament, que és el que s’anava a
defensar.

Sra. secretària.-Jo pel que tinc entès, hauria de preguntar-ho, però pel que tinc entès, a
nivell de l'Ajuntament va quedar clar que l'Ajuntament no era part implicada. Segurament
el regidor ho sap millor que jo. Entenc que segueix el tema entre treballadora i empresa.

Sr. Joaquim Perejoan.- Sí. Només corroborar el que comenta la Sra. secretària. Nosaltres
ens hem quedat al marge i el conflicte segueix entre l’educadora i l’empresa.

Sr. Xavier Collet.- D’acord. La segona pregunta és del decret 1466, per la modificació de
crèdit número 8. En aquesta modificació de crèdit hi ha dues partides que són pel
projecte museístic de la casa Puig i Cadafalch, que hi ha unes incorporacions de
romanent per 12.000 € i escaig i 11.000 € i escaig. Entenem nosaltres que aquests 24.000
€ s’han de sumar als 30.000 € que hi havia al pressupost i que, per tant, redactar el
projecte museístic de la casa Puig i Cadafalch ens costaria 54.000 €, és això?

Sra. alcaldessa.- Això és una incorporació de romanent afectat que se suma al que ja hi
havia pressupostat, el que no li sé dir ara és el preu d’aquest projecte. No sé si el regidor
Puig sap l’import, sinó, li consultaríem.
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Sr. Àngel Puig.- Hi ha dues parts de la part museística. Un projecte de museïtzació de la
pròpia casa i l’altre de la part de museografia. Una cosa és la part de museïtzació, ara les
quantitats no les tinc aquí, però la part de museïtzació és la proposta que es fa per
museïtzar la casa i la museografia és la que proposa l’execució d’aquest projecte. Són
dues coses diferents i dos contractes diferents.

Sra. alcaldessa.- Si vostè té interès, li farem arribar aquesta dada.

Sr. Xavier Collet.- No, la dada ja la tenim perquè surt aquí, 12.300 € i 11.800 €. La
qüestió era assegurar-nos que aquests 24.000 € s’afegeixen als 30.000 € que ja hi havia al
pressupost inicial d’aquest any.

Sra. alcaldessa.- S’incorporen.

Sr. Xavier Collet.-Per tant, el cost final és de 54.000 €, val.

Sra. alcaldessa.- Sra. Matas.

Sra. Montserrat Matas.- Respecte el decret 1345, referent a la certificació de les obres
de les Ginesteres, perquè he estat mirant, entenc, pel que diuen els decrets, que hi ha un
increment de 17.000 € de l’última certificació, i hi ha algunes discrepàncies. Serien dues
preguntes. Una és quin és el procediment ara per resoldre això. Entenc que l’empresa
contactada ha d’esmenar aquestes certificacions, suposo que és això. I l’altra és si aquest
és el motiu pel qual encara no s’ha obert el local de les Ginesteres, que ja havia d’estar
obert fa uns mesos. No sé si té relació amb aquest tema.

Sra. alcaldessa.- Sr. Móra.

Sr. Pere Móra.- Ara mateix no ho sé exactament, però si hi ha una certificació, qui la fa és
el director d’obra, per tant, no hi ha una discrepància i no seria aquest el problema.
Probablement és un increment d’obra de la liquidació, però miraré exactament de quines
partides.

Sra. Montserrat Matas.- Però aleshores, com es resol, això? Què representa que ha de
passar ara?

Sr. Pere Móra.- Doncs si no arriba al 10%, s’haurà de fer un increment de la partida i
pagar aquestes obres. Si a la partida hi ha aquests diners, no hi haurà cap problema i es
pagarà. Si no arribés, s’hauria de fer una suplementació de la partida, però crec que no
deu ser això.

Sr. Pere Móra.- Entenc que el procediment seria aquest, si la Sra. secretària ho
corrobora.
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Sra. secretària.- Sí, es va fer el requeriment d’esmenes ara a principis de juliol i està
pendent encara.

Sr. Pere Móra.- Si hi ha esmenes, vol dir que hi ha algun tema a corregir de l’obra.

Sra. alcaldessa.- Sr. Pasqual.

Sr. Joan Maria Pasqual.-Referent a l’obertura del servei a les Ginesteres, em sembla que
és el dia 24 o 27 que hi ha una reunió amb l’associació de veïns, perquè se li presenta un
conveni d'actuació i cessió del local per acordar punts on hi hagi dubtes. A partir del mes
d’octubre, crec que el primer dimarts de mes, s’iniciarà, la treballadora municipal estarà
al local de les Ginesteres.

Sra. Montserrat Matas.- Independentment de com vagi el tema de la certificació d’obra?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Desconeixia això de la certificació, ho hauria de preguntar. Si no
m’ho autoritzen, no es farà, clar. Ho desconec. No sé si la Sra. secretària ho sap, si es pot
utilitzar, perquè jo de veritat no ho sé.

Sra. secretària.- Jo crec que hi ha d’haver la recepció de l’obra.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Es pot fer una recepció provisional i fer ús de les instal·lacions,
perquè és possible que sigui que aquestes discrepàncies no siguin coses que afectin a
l’ús ni a la seguretat de l’edifici, per tant, es podria fer una recepció provisional i fer-ne ús.

Sra. Montserrat Matas.- D’acord, gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sra. Maynou.

Sra. Cristina Maynou.-Disculpeu que m’he incorporat tard i que no m’he pogut afegir al
minut de silenci que suposo que heu fet en homenatge a les víctimes de violència
domèstica, masclista, arbitrària, la moció que vam aprovar fa uns mesos, que suposo que
fem a cada principi de Ple.

Sra. alcaldessa.- Li demano disculpes perquè en aquest Ple no em va arribar l’última
proposta i jo no he presentat aquest minut de silenci. El que podem fer és a final de Ple
fer-lo. No sé si la regidora Cabot em pot fer arribar el document definitiu actualitzat,
perquè malauradament la llista de persones víctimes de violència masclista va canviant
cada setmana. Vaig rebre l’informe habitual fa dies i entenia que s’havia d’actualitzar i la
veritat és que no podia estar per tot.

Van quedar-ne assabentats.
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2.2) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 11 de data 11 de
juny de 2021, núm. 12 de data 28 de juny de 2021 i núm. 13 de data 12 de juliol de
2021)

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:

Decret núm. 1287 de data 22 de juny de 2021, relatiu al nomenament del Sr. Pere
Espelt Lleonart, 1r tinent d’alcalde, com alcalde accidental del dia 19 de juliol al 1 d’agost
de 2021, ambdós inclosos

Decret núm. 1326 de data 28 de juny de 2021, relatiu a les mesures reguladores
basades en la restricció de l'aforament, i el control sobre la Piscina Municipal
d’Argentona, donades les circumstàncies d'emergència sanitària

Decret núm. 1337 de data 29 de juny de 2021, relatiu a l’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’Ajuntament d’Argentona de l’exercici 2020

Decret núm. 1359 de data 2 de juliol de 2021, relatiu a l’acumulació de la senyora
MRLM.

Decret núm. 1466 de data 16 de juliol de 2021, relatiu a l’aprovació de la modificació de
crèdit núm. 8/2021 del pressupost de l’Ajuntament d’Argentona de l’exercici 2021 per un
import total de 321.324,45€

Decret núm. 1468 de data 16 de juliol de 2021, relatiu al nomenament per màxima
urgència d’EMC com a funcionària interina amb la denominació d’agent de Policia Local,
des del 19 de juliol 2021 i fins a un màxim de tres mesos per màxima urgència essent la
data fi el 18 d’octubre de 2021 com a màxim.

Decret núm. 1469 de data 16 de juliol de 2021, relatiu al nomenament per màxima
urgència de JEHP com a funcionari interí amb la denominació d’agent de Policia Local, des
del 19 de juliol 2021 i fins a un màxim de tres mesos per màxima urgència essent la data
fi el 18 d’octubre de 2021 com a màxim.

Decret núm. 1540 de data 26 de juliol de 2021, relatiu a la contractació mitjançant
contracte laboral temporal eventual per circumstàncies de la producció, de caràcter no
estructural, a RNP, com a Tècnic de Promoció Econòmica, grup A2, des del 2 d’agost de
2021 i fins el 31 de desembre de 2021, per atendre necessitats urgents i inajornables
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Decret núm. 1595 de data 2 d’agost de 2021, relatiu a la delegació en la regidora
municipal Montserrat Cervantes Codina l’autorització del matrimoni civil promogut a
l’expedient núm. 96/2021-RC, el dia 29 de setembre de 2021, a les 18:30 hores”

Van quedar-ne assabentats

2.4) Donar compte expressa d’acords de la Junta de Govern Local

““De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, dec donar compte a la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Personals dels acords presos en les sessió celebrades
per la Junta de Govern Local que segueix:

Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2021

“1.4) Proposta modificació dia i hora celebració sessions Junta de Govern Local

Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2019 s’acorda que la Junta de
Govern Local celebrarà sessió ordinària el segon i quart divendres de cada mes, a les 9:00
hores del matí; en cas d’ésser festiu, la Junta de Govern Local acordarà prèviament el canvi
de data.

És necessari canviar dia i hora de la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local
per tal de conciliar les agendes dels membres de la mateixa.

De conformitat amb l’article 35 del ROM que especifica que la pròpia Junta de Govern Local
en fixarà el dia i hora.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar el dia i l’hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, que passaran al segon i quart dilluns de cada mes, a les 17:00 hores de la
tarda; en cas d’ésser festiu, la Junta de Govern Local acordarà prèviament el canvi de
data.

Durant el mes d’agost no es celebraran sessions de Junta de Govern Local.

De conformitat amb l’article 35 del ROM l’alcalde, per causes justificades, podrà variar el
dia o l’hora de celebració de la Junta de Govern Local.

Segon.- Notificar els presents acords als membres de la Junta de Govern Local i als
interessats
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Tercer.- Aquests acords s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, al Portal
de Transparència i del seu contingut literal se’n donarà compte al Ple Corporatiu.””

Van quedar-ne assabentats

2.5) Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.

“”De conformitat amb allò previst en la legalitat vigent es dóna compte al Ple Corporatiu,
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 aprovada mitjançant resolució de
l’alcaldessa núm. 2021/1337 de data 29 de juny de 2021, el contingut de la qual es
transcriu a continuació:

“STE-RE 2021/894 Decret Liquidació pressupost exercici 2020
DECRET

Vista la documentació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Argentona de l’exercici
2020 i els informes emesos per la Intervenció municipal, de conformitat amb allò previst a
l’article 191.3) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, he resolt el següent:

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Argentona de l’exercici 2020, el
resum de la qual és el següent:

Liquidació despeses 2020 2019

1- Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 16.188.178,27 € 16.283.329,34
Modificacions de despeses: 5.142.579,40 € 3.777.747,37
Pressupost definitiu de despeses: 21.330.757,67 € 20.061.076,71
Obligacions reconegudes: 14.093.111,21 € 14.482.075,24

Pagaments nets realitzats: 12.804.250,03 € 13.844.619,26

Obligacions pendents de pagament: 1.288.861,18 € 637.455,98
2- Exercicis tancats:

Obligacions pendents de pagament corresponents als
pressupostos de despeses d’exercicis tancats:

20.194,54 € 16.192,48

3- No pressupostaris
Obligacions pendents de pagament no pressupostaris: 772.150,97 € 861.692,40

Pagaments realitzats pendents d’aplicació: 111.820,63 € 120.501,27
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Liquidació ingressos 2020 2019
1- Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 16.188.178,27 € 16.283.329,34

Modificacions d’ingressos: 5.142.579,40 € 3.777.747,37
Pressupost definitiu d’ingressos: 21.330.757,67 € 20.061.076,71
Drets reconeguts nets: 13.307.674,25 € 16.370.183,65
Recaptació neta: 12.475.513,10 € 15.594.920,15
Drets pendents de cobrament: 832.161,15 € 775.263,50

2- Exercicis tancats:

Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de
cobrament:

3.126.274,25 € 3.045.719,60

3- No pressupostaris

Drets pendents de cobrament no pressupostaris: 99.569,83 € 91.721,84

Ingressos realitzats pendents d’aplicació: 25.426,69 € 9.118,29
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI

CONCEPTES
DRETS

RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

NETES
AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a) Operacions corrents 13.278.468,54 11.824.898,71 1.453.569,83
b) Operacions de capital 29.205,71 800.438,93 -771.233,22
1. Total operacions no financeres (a+b) 13.307.674,25 12.625.337,64 682.336,61
c) Actius financers
d) Passius financers 0,00 1.467.773,57 -1.467.773,57
2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 1.467.773,57 -1.467.773,57
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 13.307.674,25 14.093.111,21 -785.436,96
AJUSTAMENTS

687.486,47
952.339,35
373.111,22 1.266.714,60

481.277,64RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2020

3. Despesa finançada amb Romanent de Tresoreria per despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

9.021.713,16
4.058.005,23

+del pressupost corrent 832.161,15
+de pressupostos tancats 3.126.274,25
+d'operacions no pressupostàries 99.569,83

2.081.202,69
+del pressupost corrent 1.288.861,18
+de pressupostos tancats 20.190,54
+d'operacions no pressupostàries 772.150,97

4. Partides pendents d'aplicació 86.393,94
- cobraments pendents d'aplicació definitiva 25.426,69
+pagaments pendents d'aplicació definitiva 111.820,63

11.084.909,64
2.289.232,61
3.637.351,43

5.158.325,60
V. Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al pressupost 219.236,34
VI. Saldo de creditors per devolució d'ingressos 4.135,15

4.934.954,11

3.Obligacions pendents de pagament

ROMANENT DE TRESORERIA 2020
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)

VII. Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)
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Ord. DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBRAMENTS PAGAMENTS SALDO FINAL
001 CAIXA EFECTIU 5.486,57 9.764,12 11.411,00 3.839,69
200 BANKIA 183.749,30 642.510,31 504.594,08 321.665,53
202 CAIXABANK 1.754.861,57 2.646.785,01 2.438.836,59 1.962.809,99
203 BANC DE SABADELL 1.096.559,80 2.543.545,17 1.729.779,38 1.910.325,59
205 BBVA 4.020.463,75 9.403.957,30 10.279.657,95 3.144.763,10
206 BANCO SANTANDER 246.698,60 3.228,57 95.220,32 154.706,85
207 BBVA 127.467,71 34.442,12 576,71 161.333,12
208 CAIXABANC COMPTE XECS 27.015,98 0,06 48,00 26.968,04
209 BANKIA 41.409,39 0,00 0,00 41.409,39
211 BANKIA 139.136,10 44.925,74 175.596,06 8.465,78
212 CAIXABANK COBRAMENTS 99.009,28 29.471,37 88,95 128.391,70
213 CAIXABANK BESTRETES 0,00 0,00 0,00 0,00
215 BBVA 682.975,09 103.226,86 645.679,63 140.522,32
216 BANCO SANTANDER 719.624,34 11,72 3.051,13 716.584,93
217 CAIXABANK BESTRETES 0,00 0,00 0,00 0,00
220 TRIODOS BANK 99.882,00 0,00 96,00 99.786,00
221 TRIODOS BANK ESTALVI 200.056,88 0,00 0,00 200.056,88
801 Bestreta caixa fixa 1/2017 0,00 0,00 0,00 0,00
802 Bestreta caixa fixa 2/2018 0,00 0,00 0,00 0,00
803 Bestreta caixa fixa 4/2018 79,26 0,00 0,00 79,26
804 Bestreta caixa fixa 3/2018 0,00 0,00 0,00 0,00
816 Bestreta caixa fixa 5/2016 4,99 0,00 0,00 4,99

Total Fons Líquid de Tresoreria 9.444.480,61 15.461.868,35 15.884.635,80 9.021.713,16

820 PAGAMENT A JUSTIFICAR 2.362,65 7.380,51 7.456,62 2.286,54
901 FORMALITZACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Existències a fi de període 9.446.843,26 15.469.248,86 15.892.092,42 9.023.999,70

ACTA D'ARQUEIG - Període: 1/01/2020 a 31/12/2020

Segon.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 al Ple
Corporatiu en la propera sessió que se celebri, d’acord amb allò establert a l’article 193.4) del
RDL 2/2004.

Tercer.- Trametre, de conformitat amb allò previst a l’article 193.5) del RDL 2/2004, la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020 aprovada en els anteriors acords, a la Direcció
General d’Administració Local – Departament de Presidència de la Generalitat i a la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda.””

Sra. alcaldessa.- Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.- Volia fer algunes observacions a aquest decret de liquidació del
pressupost 2020 en el que tenim un romanent de tresoreria de 4.934.954,11 €. O sigui,
4,9 M € que estarien a lliure disposició per despeses generals de l'Ajuntament. De fet,
com veurem a continuació, en aquest mateix Ple, a un altre punt de l’ordre del dia, de
moment es proposa invertir o executar un 1,1 M € aproximadament. Jo voldria remarcar
que les dades de liquidació del 2020, rimer, dir que hem gastat menys el 2020 que el
2019. Hem gastat 14.093.000 € quan el 2019 vam gastar 14.482.000 €. Els ingressos han
estat també molt menys en el 2020. Han estat de 12,4 M € i en l’exercici anterior, el 2019,
van ser de 15,4 M €.

Sra. alcaldessa.- L’haig de corregir un moment, perquè vostè està anant a ingressos fixes
amb la recaptació neta, quan la dada que s’ha de fixar és el dret reconegut net. També és
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en el mateix sentit que vostè diu, de menys ingressos, però estem parlant de 16 contra
13.

Sr. Josep Arenas.- Bé, si agafem aquests paràmetres, en tot cas, el que volia remarcar és
que la diferència és gran, entre el 2019 i el 2020. Després, senyalar que el romanent de
tresoreria, cal afegir-hi els crèdits reconeguts per inversions d’anualitats anteriors, que no
es van dur a terme, i que sumen aproximadament 4,5 M €. Per tant, això que deia,
respecte el 2019, el romanent ha disminuït. El 2019 vam tenir un romanent de 5,3 M € i
ara el 2020 de 4,9 M €. Tot això, com bé senyala l’informe i el decret, significa que hi ha a
caixa al voltant de 9 M €. I remarcar que queda pendent tota una sèrie d’inversions.
També hi ha obligacions pendents de pagament del 2020 al voltant de 2 M €. Després,
com deia, veurem que se’ns proposa aplicar poc més d’1 M € ara mateix. Sobre el
pressupost del 2020, per tant, es conforma, es confirma el que venim dient des del
començament del mandat, que una cosa és el que es pressuposta i després realment el
que es gasta i el que s’ingressa. El que es pressuposta sempre és molt més alt del que es
gasta i també del que s’ingressa. Per dir-ho amb xifres que s’entenguin molt clares, dels
16,2 M € pressupostats al 2020, se’n van gastar només 14,1 M €. Això significa el 66%. És
a dir, de cada 3 € pressupostats, només se’n van gastar 2. Pel que fa a ingressos, dels 16,2
M € pressupostats només se’n van ingressar 13,3 M €, és a dir, el 62,4%. Encara una mica
menys que 2 € de cada 3. I ja per acabar, també vull remarcar un altre dels aspectes
d’aquesta liquidació que em sembla fonamental, que és el de les inversions. Només s’ha
executat el 19% de les inversions pressupostades. No arriba ni a 1 € de cada 5. De cada 5
€, només s’ha executat 1 € i encara n’hi falta. Bé, això ho dic perquè traduït a la vida real,
de caminar pels carrers, algunes d’aquestes inversions amb finançament afectat que no
s’han executat el 2020, només recordar que han estat, per exemple, el carrer Sant
Ramon, de 174.000 €, el carrer Josep Soler, de 700.000 €, les xarxes d’aigua i
clavegueram, de 123.000 €, les inversions en piscina municipal, de 128.000 €, les millores
a l’escola Bernat de Riudemeia, de 160.000 €, el marge esquerre de la riera amb 120.000
€, els camins de les Ginesteres amb 80.000 €, inversions amb vies públiques i
accessibilitat, que sumarien 405.000 €, que van quedar per executar-se també el 2020. A
més a més d’una sèrie d’altres inversions com pot ser la zona vermella, aparells
gimnàstics o el punt de recàrrega per vehicles elèctrics. En conclusió, crec que la
liquidació ens dona un retrat de la manca de gestió realitzada pel govern i sobretot i el
particular, la manca d’inversió. I això crec que ho hem de posar de relleu, perquè és
imprescindible que es corregeixi, que s’arreglin els carrers i que es facin totes aquestes
inversions i sobretot, que es gestioni el pressupost. Se’m dirà que ha estat un any
extraordinari i hi estaré d’acord, perquè la Covid ha influït en aquesta situació, però
moltes de les administracions s’han posat igualment a fer les inversions i els índexs
d’excussió són molt més alts. I ja no diguem el de les inversions, que francament, és un
mal endèmic que ve afectant aquest govern des del començament del mandat. I
aprofitava per senyalar aquestes qüestions, perquè crec que nosaltres hem posat tota la
voluntat amb el pressupost, ara ja del 2021, ara estem parlant del de 2020, però diguem
que la tendència segueix sent de moltíssima paràlisi en la inversió i en l’execució. Gràcies.



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

510

Sra. alcaldessa.- jo li haig de donar. Estic d’acord que és un tema que, malauradament,
no està sent fàcil. Sí que hi ha una part que té a veure amb la situació de pandèmia, però
evidentment no ho explica tot. És una inèrcia que portem arrossegant no només aquesta
legislatura, ja fa un cert temps, i precisament per això, com saben, el que estem
treballant és molt en l’àrea tècnica is serveis territorials, que té molt a veure amb
aquestes execucions, perquè amb un sistema més òptim de treball i més ben organitzat i
més ben coordinat, es pugui tirar endavant aquests projectes. Aquest any no serà, espero
que sigui millor que el passat, però tampoc serà l’idoni. Aquesta inèrcia tampoc no la
trencarem en un any, la trencarem segurament en tota la legislatura que ens queda. I és
cert que és un treball de priorització i una mica bàsicament d'això, d’endreçar bé la feina
que s’ha de fer a l'Ajuntament perquè tot pugui tirar endavant. I en aquest punt estem.
L’esforç que estem fent potser no es veu i em sap greu, perquè jo entenc que el que es
veu és el que es veu al carrer, però al darrere hi ha un esforç d’intentar que tot això tiri
endavant de la millor manera possible, que espero que sí que s’arribi a veure en algun
moment, no serà immediat, però sí que es pugui arribar a veure dintre d’aquesta
legislatura. Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.- Recollim les paraules, que l’Arenas també deia amb més
detall, perquè entenc que tot això en uns dies podrem parlar de tot això dels comptes,
però les xifres donades, els diners que teníem quan vam acabar el 2020 eren quasi 9 M €
a les arques municipals. I és veritat que hi havia 1,5 M € de coses pendents de pagar, que
són aquestes que es paguen després de fer el tancament. I el que quedava era més de 7
M € en els bancs. I una mica jo crec que ve a lligar amb lo que comentava, que degut a
l’organització que hi havia a territorial, o la gestió, aquest diner és diner que tenim i que
no es pot veure executat. Demanem que es pugui fer aquest treball perquè es pugui
veure reflectit a la nostra vila. És una mica el resum del que s’ha comentat.

Sra. alcaldessa.- Reitero, comparteixo la preocupació i tant de bo ens en sortim i siguem
capaços de començar a que es vegi la feina que estem fent.

Van quedar-ne assabentats

2.6) Donar compte de la liquidació del pressupost del Museu de l’exercici 2020.

““De conformitat amb allò previst en la legalitat vigent es dóna compte al Ple Corporatiu
de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir de l’exercici
2020, aprovada mitjançant resolució de l’alcaldessa núm. 2021/1240 de data 18 de juny
de 2021, el contingut de la qual es transcriu a continuació:

“STE-RE 2021/894 Liquidació pressupost Museu exercici 2020

DECRET
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Vista la resolució del president del Patronat municipal del Museu del Càntir relativa a
l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2020, i vist l’informe de la Intervenció
municipal i la documentació annexa de la liquidació del pressupost que consta a l’expedient,
de conformitat amb allò previst a l’article 192.2) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, he resolt el següent:

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir de
l’exercici 2020 el resum de la qual és el següent:
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Ord. DESCRIPCIÓ SALDO INICIAL COBRAMENTS PAGAMENTS SALDO FINAL
001 CAIXA EFECTIU MUSEU DEL CÀNTIR 1.256,71 516,20 400,00 1.372,91

TOTAL 1.256,71 516,20 400,00 1.372,91

200 BANKIA 19.215,50 22.209,58 24.310,69 17.114,39

201 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 25.679,73 258.594,40 264.414,77 19.859,36

202 BBVA, SA 10.783,41 6.430,56 7.358,51 9.855,46

203 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. BESTRETES 1.071,43 0,00 48,00 1.023,43

204
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA.
COBRAMENTS CODI BARRES 1.399,81 0,00 48,00 1.351,81

TOTAL 58.149,88 287.234,54 296.179,97 49.204,45
801 BESTRETA CAIXA FIXA 1/2008 133,29 0,00 0,00 133,29

802 BESTRETA CAIXA FIXA 1/2018 132,27 0,00 0,00 132,27

820 PAGAMENTS A JUSTIFICAR 1.018,20 0,00 0,00 1.018,20

901 FORMALITZACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.283,76 0,00 0,00 1.283,76
TOTAL 60.690,35 287.750,74 296.579,97 51.861,12

ACTAD'ARQUEIG A 31/12/2020
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Segon.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
del Museu del Càntir de l’exercici 2020 al Ple Corporatiu en la propera sessió que se celebri,
d’acord amb allò establert a l’article 193.4) del RDL 2/2004.

Tercer.- Trametre, de conformitat amb allò previst a l’article 193.5) del RDL 2/2004, la
liquidació del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir de l’exercici 2020
aprovada en els anteriors acords, a la Direcció General d’Administració Local – Departament
de Presidència de la Generalitat i a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local
del Ministeri d’Hisenda.””

Van quedar-ne assabentats

2.7) Donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció del compliment dels
terminis de pagament 2n Trimestre de 2021

“”De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, s'ha de donar compte al Ple
Corporatiu dels informes de tresoreria-intervenció referit al compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del
període mig de pagaments en els terminis previstos en la normativa del RD 635/2014,
modificat pel RD 1040/2017:

D’acord amb els informes d’intervenció i tresoreria de data 9 de juliol de 2021:

“INFORME DE TRESORERIA - INTERVENCIÓ
de compliment amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la

morositat en les operacions comercials (Segon Trimestre 2021)
Expedient: 2021/1172

Antecedents

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
estableix, entre altres preceptes, que:

Article 3r. Es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic en
el sentit de:

Abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data de l’expedició de les
certificacions d’obres o dels documents corresponents que acreditin la realització
total o parcial del contracte.
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S’afegeix una nova disposició transitòria vuitena on les administracions tenen
l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de
l’article 200 dins del termini de trenta dies següents a la data de l’expedició de les
certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte, a partir del 1 de gener de 2013.

Article 4t. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta llei (...).
Aquest informe s’ha de debatre en el ple de la corporació local, i s’ha de remetre, en tot
cas als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

“Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas
…………..
3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de
las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados
informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos
para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.

Així mateix, la Llei 15/2010 en el seu article cinquè indica:

“Artículo quinto. Registro de facturas en las Administraciones Públicas
……………………..
4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres
meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la
ausencia de tramitación de los mismos…”

L’informe trimestral contemplarà la següent informació:

1. Pagaments realitzats en el trimestre
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2. Interessos de demora pagats en el trimestre
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre
4. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors.

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, estableix, entre altres preceptes, que l’interès de
demora que haurà de pagar el deutor serà el que resulti del contracte, i en el seu
defecte el tipus legal d’interès de demora. La Resolució de 30 de desembre de 2020
de la Secretaria General del Tresor i Política Financera va fixar aquest tipus en el
8% pel primer semestre del 2021.

Metodologia

El 25 de març de 2015 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va emetre una
nova “Guia per l’elaboració dels Informes Trimestrals de Morositat,” en la qual es
modificava el format dels informes a presentar i del fitxer XML que es lliura a la
plataforma de l’oficina virtual, a partir de l’exercici 2015.

El Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de Diputació de Barcelona al mes
d’abril va elaborar una Guia amb les principals novetats per l’elaboració dels Informes
Trimestrals de Morositat de l’exercici 2015 del MEH i l’adaptació del programa Sicalwin.
El programa Sicalwin realitza un canvi en el càlcul de la data de venciment de les factures,
la nova fórmula serà: Data d’entrada en el registre administratiu de factures o plataforma
de facturació + Nº de dies per conformar factures ( termini legal 30 dies) + Nº de dies per
pagar la factura des de la data conformitat ( termini legal 30 dies), és a dir, Data d’entrada
en el registre administratiu de factures o plataforma facturació + 60 dies.
Per determinar si les factures s’han pagat dintre o fora del període legal de pagament es
pren com a referència que si la Data de pagament – Data d’entrada registre administratiu
és superior a 60 dies, es considera que la factura s’ha pagat fora de termini. I per altra
banda si la Data de pagament – Data d’Entrada en el Registre administratiu és inferior a
60 dies, es considera que la factura s’ha pagat dintre del termini legal.

INFORMO

PRIMER. Les dades obtingudes es detallen de forma resumida a continuació:

1. Pagaments realitzats en el trimestre:

Ajuntament d’Argentona Patronat Municipal del
Museu del càntir
d’Argentona

Període mitjà de pagament (dies) 36,10 37,23

Nombre de pagaments dins el
període legal de pagament i

769
1.309.605,81 euros

43
39.645,82 euros
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import

Nombre de pagaments fora el
període legal de pagament i
import

100
51.279,85 euros

6
2.574,74 euros

2. Interessos de demora pagats en el període:

Ajuntament d’Argentona Patronat Municipal del
Museu del càntir
d’Argentona

Nombre de
Pagaments

Import
total

Nombre de
pagaments

Import
total

Despeses en béns corrents i
serveis

0 0 0 0

Inversions reals 0 0 0 0
Altres despeses realitzades
per operacions comercials

0 0 0 0

Sense desagregar 0 0 0 0
Total 0 0 0 0

3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre:

Ajuntament
d’Argentona

Patronat Municipal
del Museu del càntir

d’Argentona
Període mitjà del pendent de
pagament (dies) 72,08 115,14

Factures pendents de pagament
al final del trimestre dins el
període legal i import

442
451.784,28 euros

15
9.522,20 euros

Factures pendents de pagament
al final del trimestre fora del
període legal i import

327
254.872,94 euros

9
3.966,33 euros

SEGON. Es dona trasllat perquè s’incorpori a l’ordre del dia de la propera sessió
plenària.“,

“INFORME DE TRESORERIA - INTERVENCIÓ
REAL DECRET 635/2014, de 25 de Juliol, sobre el càlcul del Període Mitjà de pagament a

proveïdors de les administracions publiques

Període: Segon Trimestre 2021
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Expedient: 2021/1172
Antecedents

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
introdueix el concepte de període mitjà de pagament (PMP) com a expressió del temps de
pagament o retard en el pagament del deute comercial.

Totes les administracions púbiques han de fer públic i han de calcular d’acord a la
metodologia comuna que concreta el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de
desembre.

El període mitjà de pagament definit en el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel
que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura l’endarreriment en el
pagament del deute comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del
període legal de pagament en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Atès la Guia publicada pel MEH per la complementació de l’aplicació i el càlcul del període
mitjà de pagament de les EELL Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es
modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de Juliol

Atès la Guia publicada per Diputació de Barcelona de Metodologia de càlcul del PMP d’acord
amb el RD 635/2014 modificat pel RD 1040/2017.

Metodologia

“Article 3.-Operacions seleccionades per al càlcul del període mig de pagament a proveïdors

1. Per al càlcul econòmic del període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada
entitat, s’han de tenir en compte les factures expedides des de l’ 1 de gener de 2014 que
constin al registre comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals
d’obra aprovades a partir de la mateixa data.

2. Quedant excloses les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la
consideració d’administracions publiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional i les
obligacions pagades a càrrec del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors. Així
mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció como
a conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.”

Article 4. Càlcul del període mig de pagament global a proveïdors
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L’Administració central, les comunitats autònomes, les corporacions locals i les
administracions de la Seguretat social han de calcular el període mig de pagament global a
proveïdors, a què fa referencia la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, que ha de comprendre el
de totes les seves entitats incloses a l’article 2, d’acord amb la fórmula següent:

5.
S’entén per import de les operacions de l’entitat l’import total de pagaments efectuats i de
pagaments pendents en els termes indicats en el articles següents.

Article 5. Càlcul del període mig de pagament de cada entitat

4. Als efectes del càlcul de període mitjà de pagament global a què es refereix l’article
anterior el període mig de pagament de cada entitat s’ha de calcular d’acord amb la
fórmula següent:

5. Per als pagaments efectuats en el mes, s’ha de calcular la ràtio de les operacions
pagades d’acord amb la fórmula següent:

”
Data d’inici de còmput del càlcul

El RD 635/2014 establia que la data d’inici de còmput del càlcul del PMP, fos el dia següent als
30 dies posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons consti
en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la
certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a l’últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades.

El RD 1040/2017 modifica la data d’inici del còmput que serà:
Per les certificacions d’obra, la data d’aprovació de la mateixa per l’entitat.
Pels béns o serveis pels que resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o
comprovació, la data d’aprovació dels documents que acreditin aquesta.
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La data d’entrada de la factura al registre administratiu, quan no resulti d’aplicació un
procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis, o la factura es rebi amb
posterioritat a l’aprovació d’aquesta conformitat.

L’Ajuntament d’Argentona i el Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona utilitzen
el programa comptable Sicalwin, subministrat per Diputació de Barcelona, i el procediment
d’acceptació o comprovació per defecte correspon el moment del reconeixement de
l’obligació, i per tant, la situació comptabilitzada serà l’associada al moment d’aprovació dels
documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o els serveis prestats.

INFORMO

D’acord amb els criteris exposats sobre el càlcul del PMP, el període mig de pagament global
a proveïdors de l’Ajuntament d’Argentona i el Patronat Municipal del Museu del Càntir
d’Argentona, són els següents:

CÀLCUL PMP 635/2014

AJUNTAMENT D’ARGENTONA

PERIODE: 2T 2021

Ràtio operacions pagades 7,64 dies

Import operacions pagades 1.361.096,35€

Ràtio operacions pendents de pagament 120,19 dies

Import operacions pendent pagament 55.216,29€

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT 12,03 dies

CÀLCUL PMP 635/2014

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA

PERIODE: 2T 2021

Ràtio operacions pagades 13,08 dies

Import operacions pagades 42.220,56€

Ràtio operacions pendents de pagament 240,29 dies

Import operacions pendent pagament 2.115,40€

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT 23,91 dies

El resultant del període mig de pagament global a proveïdors del grup format per els dos
organismes resulta de 12,39 dies.
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CONCLUSIONS

Pel que fa al Període mig de pagaments l’Ajuntament d’Argentona i del Patronat Municipal
del Museu del Càntir, es troben dins els terminis previstos en la normativa del RD 635/2014,
modificat pel RD 1040/2017. El període mig de pagament global, que incorpora els dos
organismes, és de 12,39 dies, per tant dins del que preveu la llei.

Es dona trasllat d’aquesta informació a Alcaldia i a la Intervenció Municipal en compliment de
l’article 18.5 de la L.O. 2/2012.

ANNEXOS

Relació de factures pagades 01.03.21 al 30.06.21 – Ajuntament d’Argentona.
Relació de factures pendents de pagament 01.03.21 al 30.06.21 – Ajuntament
d’Argentona.
Relació de factures pagades 01.03.21 al 30.06.21 – Patronat Municipal del Museu del
Càntir d’Argentona
Relació de factures pendents de pagament 01.03.21 al 30.6.21 – Patronat Municipal
del Museu del Càntir d’Argentona “,

“ INFORME DE TRESORERIA-INTERVENCIÓ

Informe trimestral sobre el compliment del període mitjà de pagament del 2n
trimestre 2021 corresponent a la Companyia d’Aigües d’Argentona.

Relació de fets i fonaments de dret

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

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

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

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

5.- L’Article 16.6 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 en la seva redacció donada per
l’Ordre HAP/2082/2014 estableix que l’informe trimestral inclourà el detall del període
mig de pagament a proveïdors, el detall del període mig del pagament global a
proveïdors i del període mitja de pagament mensual i acumulat a proveïdors així com les
operacions pagades i pendents de pagament de l’entitat.
La informació a enviar al Ministeri incorpora l’informe del càlcul del Període Mig de
pagament segons el que estableix el RD 635/2014 modificat pel RD 1040/2017 de 22 de
desembre de 2017 incloent:
El rati de les operacions pagades, el rati de les operacions pendents de pagament,
l’import total de pagaments realitzats i l’import total de pagaments pendents.

6.- Les dades d’aquest informe s'han tramès als òrgans competents del Ministeri
d'Economia i Hisenda en data màxima de 31 de juliol de 2021.
El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en la seva nota
informativa de 3 de febrer de 2015 estableix que la publicació del període mig de
pagament a proveïdors a la Central d’Informació Econòmica i Financera de les
Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fa innecessària la tramesa d’aquest
model, a la Generalitat, que se suprimeix a partir de l’entrada en vigor de la Resolució, l’1
de gener de 2015.

7.- Les dades corresponents a la Companyia d’Aigües d’Argentona han estat facilitades a
la Tresoreria a data 8 de juliol del 2021. Aquestes dades inclouen les factures pagades, les
pendents de pagar i les dades d’indicadors calculades d’acord amb la comptabilitat de
l’empresa.

INFORME Període Mig Pagaments RD 635/2014 - Segon trimestre 2021
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CÀLCUL PMP 635/2014

COMPANYIA D’AIGÜES D’ARGENTONA

PERIODE: 2T 2021
Ràtio operacions pagades 3,27 dies
Import operacions pagades 287.200,474 €
Ràtio operacions pendents de pagament 16,39 dies
Import operacions pendent pagament 99.431,48 €
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT 11,30 dies

Conclusió:

Pel que fa al Període mig de pagaments tant la Companyia d’Aigües d’Argentona SA
estan dins els terminis previstos en la normativa del RD 635/2014, modificat pel RD
1040/2017. El període mig de pagament global és de 11,30 dies.
Cal recordar que el RD 1040/2017, que va entrar en vigor el dia 1 d’abril de 2018, modifica
la data d’inici del còmput i l’estableix en la data d’aprovació en el cas de les certificacions
d’obra i la data de d’entrada de la factura al registre administratiu quan no resulti
d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació del bens o serveis, o la factura es
rebi amb posterioritat a l’aplicació d’aquesta conformitat.

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

Van quedar-ne assabentats

2.8) Donar compte al Ple sobre l’execució pressupostària corresponent al segon
trimestre de l’exercici 2021

“D’acord amb allò establert a l’article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Intervenció de l’entitat local ha
de trametre al Ple la informació de l’execució dels pressupostos i dels moviments i
situació de la tresoreria.

Segons el que disposa la regla 53.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada mitjançant l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, la Intervenció o
òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà
l’estructura dels estats que s’han d’informar, d’acord amb l’establert pel Ple de la
Corporació.

Mitjançant la base 18a. d’execució del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2021, la
informació que s’elevarà al Ple a través de la presidència de la Corporació serà la següent:

a) Execució del pressupost d’ingressos corrent i tancats
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b) Execució del pressupost de despeses corrent i tancats
c) Moviments i situació de la tresoreria

Així mateix, per donar compliment a allò establert en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s’ha de donar compte al Ple sobre l’informe d’avaluació
dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Atesos els anteriors antecedents, i vist l’informe de la Intervenció de fons, proposo elevar
al Ple Corporatiu la informació següent:

Únic.- Donar compte de l’informe emès per la interventora accidental en data 29 de juliol
de 2021 sobre l’execució del pressupost i l’actualització dels objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera corresponents al segon trimestre de l’exercici
2021, el qual es transcriu literalment a continuació:

“2021/1450/SERVEIS ECONÒMICS

1. LEGISLACIÓ APLICABLE

- Article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes Locals.

- Regles 9f), 53 i 54 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada
per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre.

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

- Article 18 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021.

2. CONTINGUT

Per donar compliment a allò previst a l’article 207 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 objectius de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), es dóna compte al Ple Corporatiu de l’informe sobre
l’execució pressupostària i l’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera corresponents al segon trimestre de l’exercici 2021.

INFORME PER DONAR COMPTE AL PLE SOBRE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021
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Les entitats amb pressupost limitatiu, com és el cas de l’Ajuntament d’Argentona, han de
presentar:

- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici 2021, o en el seu cas, del
prorrogat fins a l’aprovació del pressupost, i detall de l’execució al final del trimestre
vençut.

- Situació del romanent de tresoreria
- Calendari i pressupost de tresoreria
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació

del que es disposa a l’article 16.9 de l’Ordre)
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos / despeses amb la

capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustaments SEC).

La informació referent a l’execució del pressupost del segon trimestre de 2021 s’ha presentat
via telemàtica, amb els formularis habilitats pel Ministeri d’Hisenda, el dia 28 de juliol de 2021
per part de la Intervenció municipal.

El contingut informatiu que a continuació es detalla correspon a l’Ajuntament d’Argentona i el
seu organisme autònom, el Patronat Municipal del Museu del Càntir, d’acord amb el que
s’estableix a les Regles 53 i 54 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local,
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, i a l’article 18 de les Bases d’execució
del pressupost:

a) Execució del pressupost d’ingressos corrents i tancats. Es posarà de manifest per a cada
aplicació pressupostària les previsions inicials, modificacions, previsions definitives, drets
reconeguts nets, recaptació bruta, devolucions d’ingressos i recaptació neta, i pendents de
cobrament.
Constaran també els percentatges que representen els drets reconeguts nets i la recaptació
respecte a les previsions definitives.

b) Execució del pressupost de despeses corrents i tancats. Es posarà de manifest per a cada
aplicació pressupostària els crèdits inicials, modificacions, crèdits definitius, retencions de
crèdit, despeses autoritzades, despeses compromeses, obligacions reconegudes netes,
pagaments realitzats i pendent de pagament.
Constaran també els percentatges que representen les despeses compromeses respecte als
crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits definitius i els
pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes.

c) Moviments i situació de la tresoreria. Conté els cobraments i pagaments realitzats, així
com les existències en la tresoreria a principi i al final del trimestre.

No obstant això, per a major detall, s’adjunten a l’expedient les dades trameses al Ministeri d’Hisenda.
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2.3 Moviments i situació de la tresoreria

Ajuntament Argentona

Fons líquids 01/01/2021 9.021.628,91€
Pressupostaris 5.801.649,62 €
No pressupostaris 5.574.358,16 €
Pendents d'aplicació definitiva 17.829,29 €
Total 11.393.837,07 €
Pressupostaris 6.033.238,09 €
No pressupostaris 4.651.082,82 €
Pendents d'aplicació definitiva 507.940,25 €
Total 11.192.261,16 €

Fons líquids 30/06/2021 9.223.204,82€

Cobraments

Pagaments

Patronat Municipal Museu del Càntir

Fons líquids 01/01/2021 50.577,36€
Pressupostaris 169.622,32 €
No pressupostaris 16.224,09 €
Pendents d'aplicació definitiva 0,00 €
Total 185.846,41 €
Pressupostaris 174.479,85 €
No pressupostaris 17.176,83 €
Pendents d'aplicació definitiva 1.675,80 €
Total 193.332,48 €

Fons líquids 30/06/2021 43.091,29€

Cobraments

Pagaments

3. CONCLUSIÓ

Complimentada tota la informació requerida corresponent a l’actualització de l’informe de la
Intervenció Local de compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, per al
segon trimestre de 2021, s’informa que la Corporació Local, integrada per l’Ajuntament
d’Argentona i l’organisme autònom, el Patronat Municipal del Museu del Càntir:

- No compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
- Compleix l’objectiu de Deute públic

L’informe d’aquest incompliment, pel que fa a l’estabilitat, i compliment pel que fa al deute
públic, és només a efectes informatius en haver estat suspeses les regles fiscals per als
exercicis 2020 i 2021, de conformitat amb allò previst en l’acord del Consell de Ministres de 6
d'octubre de 2020, pel qual se sol·licita l'apreciació de la situació d'emergència extraordinària
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prevista a l'article 135.4 de la Constitució, i aprovat per majoria absoluta del Ple del Congrés
dels Diputats en data 20 d’octubre de 2020.”

Sra. alcaldessa.- Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.-Del tema de l'Ajuntament, perquè hi ha la previsió inicial i
després la previsió total, tant d’ingressos com de despeses, perquè hi ha hagut
modificacions que han anat incrementant. Entenem que vam partir d’un pressupost
inicial de 15,9 M € i ara estem a 19,9 M €. Puja personal, béns, però a inversions reals hi
ha una modificació de 3,7 M € que dona que tenim un pressupost on les inversions són
de quasi 6 M €. Això és per lo que, de l’any 2020, representa que no s’ha fet i es posa dins
del 2021?

Sra. alcaldessa.- Sí, no només del 2020, sinó de tots els anys. Sempre que hi ha una
inversió vinculada a un préstec o a una subvenció, s’incorpora com afectada.

Sra. Montserrat Capdevila.- Val, per això dona aquest resultat de quasi 6 M €. Val. I pel
que fa al del patronat, no sé, almenys és la percepció que jo tenia, igual que al de
l'Ajuntament, que els ingressos haurien de ser iguals que les despeses, i hi ha 20.000 €
més a despeses que a ingressos. Al total d’interessos posa 352.000 € i al de despesa
372.000 €. Jo crec que ho vam aprovar que estava quadrat i no hi ha hagut cap
modificació perquè no està contemplada. Això és algun error o ens podeu dir?

Sra. alcaldessa.- És un error, perquè si es fixa, aquesta diferència ja hi és a la previsió
inicial. Desmanaré explicacions, perquè entenc que no pot ser, perquè inicialment el vam
aprovar equilibrat. Preguntaré.

Van quedar-ne assabentats

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

ALCALDIA

3.1) Aprovació de l’esmenes introduïdes en l’acta de delimitació dels termes
municipals de Mataró i Argentona.

“Pel Ple Corporatiu en sessió de 14 de desembre de 2020 es va aprovar l’acta de les
operacions de delimitació entre el terme municipal de Mataró i Argentona, de data 6
d’octubre de 2020, reconeixent les línies i fites assenyades en el document.

En data 11 de juny de 2021 l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya presenta una
proposta d’esmena d’errades detectades a l’acta de delimitació del terme municipal de
Mataró i Argentona, signada el 6 d’octubre de 2020, que ha d’aprovar el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
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es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

En data 27 de juliol de 2021 la tècnica d’Urbanisme i Obres ha emès informe tècnic, que
transcrit literalment diu:

“”...

ANTECEDENTS

En data 6 de novembre de 2007 s’aprova el Decret 244/2007, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en el seu article 31.1 s’estableix
que correspon a l’ajuntament o ajuntaments interessats i al departament competent en
matèria d’Administració Local l’inici dels expedients de delimitació, en el marc de
l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya.

En data 28 d’abril de 2003, s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, pel Decret Legislatiu 2/2003, el qual disposa en el seu article 28 que el
Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya,
sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.

D’acord amb l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, l’inici dels expedients
de delimitació per part del departament competent en matèria d’Administració Local es
fa mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general competent en
matèria ’Administració Local, amb l’informe favorable previ de la Comissió de
delimitació Territorial, i ha de reflectir el motiu i l’objectiu de la delimitació.

En data 17 de desembre de 2019, la Comissió de Delimitació Territorial va informar
favorablement l’inici de diversos expedients de delimitació dels termes municipals,
l’inici dels quals s’insereix dins el procés d’elaboració del Mapa municipal de Catalunya,
d’acord amb el mandat establert en l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

En data 28 de gener de 2020 la DGAL resolt iniciar l’expedient de delimitació entre els
termes municipals d’Argentona i Mataró, atès el que disposa l’article 31.3 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, i d’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial.

En data registre d’entrada 31/01/2020 es comunica a l’ajuntament d’Argentona la
Resolució de la Direcció General d’Administració Local per la qual s’inicia l’expedient de
delimitació esmentat.
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En data 11 de febrer de 2020 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat
als ajuntaments afectats, on constaven les dades de les fites que l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC) que havia calculat amb els límits oficials tenint en compte
les actes de 1918.

Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer
la línea de termino y señalar los mojones comunes a los términos municipales
de la Ametlla y de Montmany pertenecientes ambos a la provincia de
Barcelona, de data2 i els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto
Geográfico y Estadístico.

En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local
(DGAL) i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), van elaborar el
document “Replantejament de la línia de delimitació entre els termes
municipals d’Argentona i de Mataró, Fites F-1 a F-18”, de 19 de maig de 2009, en
què es localitzen les fites reconegudes.

En data 11 de març de 2020 es celebra reunió entre representants de l’ajuntament
d’Argentona i l’ajuntament de Mataró, la reunió va concloure amb consens de
l’acceptació de les coordenades UTM reals de les fites segona (F2), tercera (F3), quarta
(F4), cinquena (F5), setena (F7), vuitena testimoni, la fita (F8) del replantejament passa a
ser la fita (F8 testimoni) i es situa una nova fita sobre de la línia (F8Test), novena (F9),
desena (F10), onzena (F11), dotzena (F12), tretzena (F13), catorzena (F14), quinzena
(F15), setzena (F16), dissetena (F17) i divuitena (F18) localitzades sobre el terreny i les
coordenades de les fites restants. La (F6) del replantejament s’elimina i es situa una
nova (F6) a sobre de la línia. Així mateix, acorden adaptar el traçat de la línia de terme
a la realitat geogràfica existent i a la cartografia vigent, com és el cas del carrer Galicia
i els nucli urbans de Can Vilardell i la Plana Sita.

En data 17 de setembre de 2020, es van reunir els tècnics/es municipals d’Argentona i
Mataró i el tècnic representant de la Generalitat de Catalunya per realitzar les
operacions de comprovació de la delimitació. Cal fer esment que sobre la fita de tres
termes (F1) del replantejament, no consensuada anteriorment, es va proposar previ
acord amb el tècnic municipal de Cabrera de Mar, que s’eliminés i es situés una nova
(F1) a sobre de la línia. Pel que respecte a la resta de fites van quedar comprovades i
consensuades.

En data 6 d’octubre de 2020 es signa l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Mataró i d’Argentona.

En data 11 de juny de 2021, s’incorpora esmena a l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Mataró i d’Argentona, atès que s’han
detectat una errada material a les descripcions de les fites 8, 10 i 18.

CONSIDERACIONS
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De l’esmena a les descripcions d’aquestes fites, les mateixes queden de la manera
següent:

A la descripció de la fita 8, on diu:

“Fita 8: se situa al marge oest del Carrer de Galícia en la cantonada d’una tanca de
separació de finques, a l’oest de la Planta de reciclatge de Mataró. Les coordenades
UTM ETRS89 31N de la fita testimoni són: X: 452101,6 i Y: 4600533,6. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pels següents punts
de coordenades UTM ETRS89 31N: ...”, ha de dir:

“Fita 8: se situa al marge oest del Carrer de Galícia en la cantonada d’una tanca de
separació de finques, a l’oest de la Planta de reciclatge de Mataró. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pels següents punts
de coordenades UTM ETRS89 31N: ...”,

A la descripció de la fita 10, on diu:

“Fita 10: se situa al sud-oest del vial d´Argentona Carrer de la Plana Sita, el Carrer de
Xaloc i el camí de la Cornisa de Mataró i al nord d´una estació repetidora al terme
d´Argentona. Els serveis tècnics d´Argentona i Mataró acorden que la fita és una fita
de formigó en forma de prisma recte de base rectangular de vint per deu centímetres
de costats a la base i trenta centímetres d’alçària, ja que l’original ha desaparegut i no
ha estat trobada. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta
que les uneix. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 451942,0 i Y: 4601490,4.”, ha
de dir:

“Fita 10: se situa al sud-oest del vial d´Argentona Carrer de la Plana Sita, el Carrer de
Xaloc i el camí de la Cornisa de Mataró i al nord d´una estació repetidora al terme
d´Argentona. Els serveis tècnics d´Argentona i Mataró acorden que la fita és una fita
de formigó en forma de prisma recte de base rectangular de vint per deu centímetres
de costats a la base i trenta centímetres d’alçària, ja que l’original ha desaparegut i no
ha estat trobada. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta
que les uneix. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 451940,2 i Y: 4601490,4.”,

A la descripció de la fita 18, on diu:

“Fita 18: Se situa en un turó a l’est del Turó d’en Martí, al nord d’una masia i dintre de
la seva propietat. Hi ha una fita trencada, la part més gran és un cilindre de pedra i
calç de setanta-cinc centímetres de diàmetre per setanta centímetres d’alçària i la part
més petita, que es troba caiguda al costat, és una fita de pedra de forma de
paral·lelepípede de base rectangular de quinze per vint-i-cinc centímetres de costat a la
base i trenta centímetres d’alçària amb les inscripcions “M”, “D” i “12” a diferents cares.
Aquesta fita és també comuna al municipi de Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89
31N són: X: 451345,4 i Y: 4602970,3.”, ha de dir:

“Fita 18: Se situa en un turó a l’est del Turó d’en Martí, al nord d’una masia i dintre de
la seva propietat. Hi ha una fita trencada, la part més gran és un cilindre de pedra i
calç de setanta-cinc centímetres de diàmetre per setanta centímetres d’alçària i la part
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més petita, que es troba caiguda al costat, és una fita de pedra de forma de
paral·lelepípede de base rectangular de quinze per vint-i-cinc centímetres de costat a la
base i trenta centímetres d’alçària amb les inscripcions “M”, “D” i “12” a diferents cares.
La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta que les uneix.
Aquesta fita és també comuna al municipi de Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89
31N són: X: 451345,4 i Y: 4602970,3.”

Aquesta esmena no afecta a la relació de coordenades que constaven a l’Acta signada i
aprovada.

CONCLUSIONS

D’acord als antecedents i consideracions exposades S’INFORMA favorablement sobre la
incorporació de l’esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Mataró i d’Argentona...........................................................................“”

Vist l’informe de secretaria, de data 6 d’agost de 2021.

Així doncs, en virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent
acord:

Primer.- Donar conformitat a la introducció de les esmenes a l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Mataró i d’Argentona, signada el dia 6
d’octubre de 2020 i aprovada pel Ple Corporatiu en sessió de 14 de desembre de 2020, en
relació a les descripcions de les fites 8, 10 i 18, que queden de la forma següent:

- Fita 8: se situa al marge oest del Carrer de Galícia en la cantonada d’una tanca de
separació de finques, a l’oest de la Planta de reciclatge de Mataró. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pels següents punts de
coordenades UTM ETRS89 31N:.

- Fita 10: se situa al sud-oest del vial d´Argentona Carrer de la Plana Sita, el Carrer de
Xaloc i el camí de la Cornisa de Mataró i al nord d´una estació repetidora al terme
d´Argentona. Els serveis tècnics d´Argentona i Mataró acorden que la fita és una fita de
formigó en forma de prisma recte de base rectangular de vint per deu centímetres de
costats a la base i trenta centímetres d’alçària, ja que l’original ha desaparegut i no ha
estat trobada. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta que
les uneix. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 451940,2 i Y: 4601490,4.

- Fita 18: Se situa en un turó a l’est del Turó d’en Martí, al nord d’una masia i dintre de la
seva propietat. Hi ha una fita trencada, la part més gran és un cilindre de pedra i calç de
setanta-cinc centímetres de diàmetre per setanta centímetres d’alçària i la part més
petita, que es troba caiguda al costat, és una fita de pedra de forma de paral·lelepípede
de base rectangular de quinze per vint-i-cinc centímetres de costat a la base i trenta
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centímetres d’alçària amb les inscripcions “M”, “D” i “12” a diferents cares. La línia de
terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta que les uneix. Aquesta fita és
també comuna al municipi de Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X:
451345,4 i Y: 4602970,3.

Aquestes esmenes no afecten a la relació de coordenades que constaven a l’Acta signada
i aprovada.

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Mataró.”

Sra. alcaldessa.- Sr. Espelt.

Sr. Pere Espelt.-Aquestes modificacions del terme municipal d’Argentona amb Mataró
han consistit en una verificació dels vèrtexs de la poligonal del terme municipal, dels
vèrtexs geodèsics. Queda per més endavant el que seria una modificació d’aquestes
poligonals de terme municipal per corregir distorsions entre les delimitacions
politicoadministratives i la realitat física. L’any passat hi va haver una modificació d’aquest
terme després d’estudiar entre els tècnics del nostre Ajuntament i el de Mataró, per
corregir en concret en torn del carrer Galícia, que és a sobre dels falsos túnels de
l’autopista C32, per corregir la distorsió, que després es va aconseguir que tota la calçada,
que abans era partida entre els dos municipis, de tota la calçada es faci càrrec del seu
manteniment l'Ajuntament de Mataró.

Es procedeix a la votació.

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents
(Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat
Calvo Català, Cristina Maynou i Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano)

3.2) Modificació de les festes locals per l’any 2022

“El Ple Corporatiu de l’Ajuntament d’Argentona, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de
2021, va aprovar fixar com a festes locals, retribuïdes i no recuperables al municipi
d’Argentona per a l’any 2022 els dies 6 de juny (2a Pasqua) i 4 d’agost (Festa Major).
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El Departament d’Empresa i Treball, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en la
sessió plenària del passat dia 23 de juny de 2021, va ratificar la proposta dels dies festius
laborals per a l’any 2022 a Catalunya, que s’indiquen a continuació:

1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 15 d’abril (Divendres Sant), 18 d’abril (dilluns de
Pasqua Florida), 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost
(l'Assumpció), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de
desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (La Immaculada) i 26 de desembre (Sant
Esteve); al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda
per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

Els dies proposats per l’Ajuntament d’Argentona no poden escaure's en diumenge ni
coincidir amb cap dels dies festius proposats pel Departament d’Empresa i Treball, i vist
que el dia 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) coincideix amb els dies proposats tant
pel Departament d’Empresa i Treball com per l’Ajuntament d’Argentona,

Es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar l’acord de ple de data 5 de juliol de 2021 relatiu el dies fixat com a
festes locals, retribuïdes i no recuperables al municipi d’Argentona per a l’any 2022 que
quedaran de la següent manera:

- 28 de febrer
- 4 d’agost (Festa Major)

Segon.- Del precedent acord se’n donarà compte als Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.”

Sra. alcaldessa.- El Ple vam aprovar una proposta inicial, que consistia en declarar festa
local el 6 de juny i el 4 d’agost. El que passa és que la Generalitat ha declarat que el 6 de
juny serà festa per tota Catalunya i per tant, ens tocava escollir una segona data. El que
vam fer és veure quines dates són festives a les escoles i compartit amb els botiguers i el
que proposem és aquesta data de 28 de febrer, que és al voltant de la castanyada.

Es procedeix a la votació.

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents
(Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat
Calvo Català, Cristina Maynou i Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano)

POLICIA
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3.3) Atorgament de distincions a personal de la Policia local, a altres cossos de
seguretat i a persones físiques per actes meritoris en el desenvolupament de les
seves funcions

“Vist el Reglament d’atorgació d’honors, guardons i distincions als membres de la Policia
Local d’Argentona.

Vistos els articles tercer, cinquè i setè referent a la concessió de medalles com a
reconeixement per actes meritoris portades a terme pel personal de la Policia Local, així
com altres cossos de seguretat.

Vista la proposta emesa pel Cap accidental de la Policia Local d’Argentona en data 27
d’agost de 2021 i rectificat en data 2 de setembre de 2021 que literalment diu:

“Sabut es que dintre de l’esfera de competència de la Policia Local, i es podria dir que
genèricament de tots els cossos de seguretat, succeeixen situacions que per les seves
especials característiques es fan digne de reconeixement, sempre amb motiu de que la
seva realització va més enllà de l’obligatori plus que, ja de per si, se’ns demana als
treballadors públics en aquesta àrea, destacant a vegades per la feliç terminació, pel
resultat de lesions, per ser motiu de general reconeixement, etc.

Amb aquest motiu, la Prefectura es va dotar del Reglament d’atorgació d’honors,
guardons i distincions de la Policia Local d’Argentona, el qual fou aprovat per providència
de l’alcaldia en data 9 de febrer de 2011, i que deriva directament d’allò establer a l’art.
45, capítol IV, Títol V de la Llei 16/1991 de les policies locals de Catalunya (DOGC núm.
1469 de 19-7-1991), pel què es disposa que seran els reglaments específics de cada
Policia Local el que regulessin llur règim d’atorgament.

Havent existit cert endarreriment en la concessió dels diferents guardons contemplats a
l’esmentada normativa, principalment amb motiu de la crisi sanitària originada per la
pandèmia de la Covid Sars-19, crec que ha arribat el moment adequat d’agrair en la seva
justa mesura les diferents actuacions policials de gran mèrit i transcendència ciutadana,
recompensar tasques continuades de particular eficàcia en l’acompliment del servei
encomanat a determinats agents i unitats policials.

De conformitat amb el que preveu l’article segon del Reglament d’atorgació d’honors,
guardons i distincions als membres de la Policia Local d’Argentona, l’atorgament de les
medalles d’or, argent i bronze correspondrà al Ple de la Corporació, a proposta de
l’alcalde, previ expedient instruït pel Cap de la Policia Local, en el que s’acreditin els
mèrits objecte de la recompensa, per tot l’exposat PROPOSO:

- Proposta de concessió de la Medalla de Bronze de la Policia Local
d’Argentona (art. 5è).
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CONRADO FERNANDEZ JUSTES. El superintendent en Cap de la Guàrdia Urbana de
Badalona i també President de l’ACCPOLC (Associació de Caps i Comandaments de la
Policia Local de Catalunya) es tot un referent en el món de les policies locals i en
el decurs de la seva llarga trajectòria policial sempre s’ha distingit per ser un home de
país, profundament arrelat i gran organitzador de plans i projectes de millora pels cossos
de policia local de Catalunya. El seu dinamisme, acompanyant d’un vigor inesgotable, el fa
una de les màximes figures de la seguretat local al nostre territori. Tant des de el
diferents càrrecs que ha ocupat a la Generalitat de Catalunya com als cossos locals, es
una figura respectada i cabdal a la seguretat pública catalana.

Mateo SANCHEZ REYES. Intendent Major en Cap de la Policia Local de Mataró. Al llarg
dels anys que el cap de la Policia Local de la ciutat veïna desenvolupa el càrrec, s’ha
caracteritzat sempre per la proximitat d’aquest Cos policial amb el nostre, la seva
predisposició sempre positiva no tan sols en la col·laboració puntual sinó també en la
d’ajut formal quan per motiu imperiós ha estat necessari, és, en suma, una persona de
tarannà amable, proper i un tècnic que atresora un bagatge professional inestimable.

Andreu DA SILVA MÀRQUEZ. El cap de la Policia Local de Dosrius, sergent Andreu Da
Silva, ha demostrat un gran dinamisme en el seguit dels diferents dispositius de
seguretat pública establerts conjuntament amb el nostre cos de seguretat, la qual cosa
ha imprès un segell de qualitat a les actuacions policials conjuntes, que les ha fet
particularment vàlides, funcionals i operatives. Sota el seu comandament, la Policia Local
de la localitat veïna i la nostra han trobat un punt de col·laboració eficaç i de gran
funcionalitat. Tanmateix el seu projecte de reestructuració de la Policia Local de Dosrius,
ha afavorit d’una banda la dignificació i professionalització d’aquest servei a la població
veïna, i d’altra la fructífera col·laboració que manté amb el nostre cos policial i redunda a
l’interès comú.

- Proposta de concessió de la Medalla d’Or de la Policia Local d’Argentona (art.
3r).

Pere ANGLADA i CANAL. Com a Cap de la Policia Local d’Argentona des del dia 8 de
setembre de 1997, ha gestionat el Cos de seguretat al llarg d’aquest gairebé 25 anys de
servei a la Vila, aconseguint la seva modernització, començant la seva tasca gairebé de
zero, amb medis limitadíssims, fins aconseguir situar a la nostra plantilla com una de les
més modernes, dotades i capdavanteres. Referent entre els caps de policies locals, es
home de gran iniciativa pràctica que ha destacat per la seva fidelitat, abnegació i
entusiasme a la tasca encomanada des del primer dia, La seva capacitat de reflexió i el
seu sentit de la justícia, han estat proverbials a les situacions més difícils. Per últim, no es
pot deixar d’assenyalar el seu ascendent positiu sobre el personal, la seva extrema
correcció en el tracte i l’interès sempre demostrat en els problemes dels demès, obtenint
un merescut prestigi entre tots els que el coneixem. “
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Vist l’informe emès de secretaria en data 27 d’agost de 2021.

Al Ple de la Corporació proposo l’adopció dels següents acords:

Primer.- Concedir la medalla d’Or, amb distintiu de color vermell al Inspector en Cap de
la Policia Local d’Argentona, Pere Anglada i Canal, d’acord amb el Reglament d’atorgació
d’honors, guardons i distincions als membres de la Policia Local d’Argentona, per la seva
trajectòria professional durant aquests gairebé 25 anys de servei a la Vila.

Segon.- Concedir la medalla de bronze, amb distintiu blanc i verd al superintendent en
Cap de la Guàrdia Urbana de Badalona i també President de l’ACCPOLC (Associació de
Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya) Conrado Fernandez Justes,
d’acord amb el Reglament d’atorgació d’honors, guardons i distincions als membres de la
Policia Local d’Argentona, en reconeixement a la seva professionalitat.

Tercer.- Concedir la medalla de bronze, amb distintiu blanc i verd al Intendent Major en
Cap de la Policia Local de Mataró. Mateo Sánchez Reyes, d’acord amb el Reglament
d’atorgació d’honors, guardons i distincions als membres de la Policia Local d’Argentona,
en reconeixement a la seva professionalitat.

Quart.- Concedir la medalla de bronze, amb distintiu blanc i verd al cap de la Policia Local
de Dosrius, sergent Andreu Da Silva Márquez d’acord amb el Reglament d’atorgació
d’honors, guardons i distincions als membres de la Policia Local d’Argentona, en
reconeixement a la seva professionalitat.

Cinquè.-. Notificar els presents acords a les persones interessades.”

Sra. alcaldessa.- Sr. Calvo.

Sr. Bernat Calvo.- Bàsicament és perquè atès la important significació de l’acord que
prenem, especialment per en Pere Anglada, com a cap de la policia local a Argentona
durant tots aquests anys, també volem manifestar des del grup de JxCAT i a nivell
personal també l’agraïment de tota aquesta tasca que ha fet durant tots aquests anys.
Efectivament, tot el que ha dit la Montse, des de l’any 97 fins ara, tota aquesta tasca que
ha dut és importantíssima i des del primer moment es veu aquesta actitud d’ajudar a
modernitzar el cos i a nivell personal, el tracte que he rebut seu sempre ha estat exquisit
i crec que aquest tracte formal però també proper ajuda molt, i no només com a regidor,
fins i tot abans. Per tant, des del nostre grup, volem manifestar el nostre agraïment
profund i sincer cap al nostre cap de la policia local per tants anys de servei i celebrar
aquesta mesura que naturalment i votarem a favor. A la resta de condecorats també els
hi donem les gràcies, no els conec personalment, però estem segurs de tot el que es diu i
els agraïm moltíssim la tasca feta. Per tant, per part de tots nosaltres, moltíssimes gràcies
per la feina feta.
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Sra. alcaldessa.-Sra. Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.-Volia afegir que els altres tres guardonats, en cas que
s’aprovi la moció, són policies que han estat molt lligats a l’hora d’organitzar la nostra
comissaria, deixant-se material i intercanviant estratègies. Per això des d'aquí l’agraïment
cap a ells.

Sra. alcaldessa.- Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.-Nosaltres també volíem deixar aquí palès l’agraïment,
segurament tots, com s’ha dit, no els coneixem, però al Pere Anglada sí. Va ser molt
pròxim també quan va haver-hi el govern d’en Pep Major, vam col·laborar molt
estretament en aquesta àrea seva. És una àrea que no és fàcil i sempre ha tingut una
atenció quan qualsevol de nosaltres com a regidors ha anat per interessar-se i ens
explicava amb detall aquesta feina que ell portava a terme com a projecte. L’entesa i
aquesta tasca no és fàcil i crec que és un gran mèrit que li puguem reconèixer ara que
arribarà a la seva jubilació havent deixat aquest camí a l'Ajuntament.

Sra. alcaldessa.- Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.- Abans d’ahir vaig felicitar personalment al Sr. Pere Anglada i fer-li el
reconeixement en nom del PSC pel seu treball en front de la policia durant els 25 anys de
la seva trajectòria i vull també, des del Ple de l'Ajuntament, transmetre aquesta felicitació
i reconeixement, alhora que també aprofito per felicitar la tasca que està fent tot el cos
de la policia local, i també naturalment, aquestes persones que la Montse Cervantes ha
fet referència, de cossos d’altres localitats, també ens sumarem a la felicitació i a votar a
favor, naturalment, d’aquestes distincions. Enhorabona i bon treball realitzat pel
comandament de la policia local el Sr.- Pere Anglada Canal.

Sra. alcaldessa.- Sr. Fragoso.

Sr. Francisco Fragoso.- Sumarme a las palabras que han dicho mis compañeros. Yo he
tenido bastante trato con él, es una gran persona y un gran profesional. Ha sido una
persona que siempre te escucha. Mucho del tema de las cámaras ha sido gracias a él,
cuando se lo explicaba, decía Fran, esto será bueno para el pueblo, y de verdad que
agradecerle públicamente el trabajo que ha hecho y que continúe, que tenemos un buen
jefe de la policía.

Sra. alcaldessa.- Sra. Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.- Agrair a tots, ens està escoltant, sempre escolta els Plens, i
em consta que té una gran estima a la majoria de vosaltres, sobretot a les i els que us
coneix de més anys i segurament ara està molt content. Gràcies a tots i totes per les
vostres paraules.
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Es procedeix a la votació.

Sra. alcaldessa.- Sra. Maynou.

Sra. Cristina Maynou.- Suposo que aquesta medalla se li concedirà en un acte que potser
és públic o potser és no sé, agrairíem que se’ns convidés. Només perquè moltes vegades
hi ha alguns actes dels quals no tenim coneixement, o ens assabentem després o ho
sabem per altres vies, i ens agradaria ser-hi. Com a mínim saber-ho per poder programar
agenda, si és possible.

Sra. alcaldessa.- Sra. Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.-El dia de la policia està proper, és el 29 d’aquest mes i
estem esperant al màxim per veure si podem tenir un aforament una mica més ampli i,
evidentment, es convidarà als regidors. Acabem de votar l’atorgament d’aquestes
medalles i que menys que fer-vos partícips i convidar-vos també.

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents
(Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat
Calvo Català, Cristina Maynou i Casanovas i Juan Fco. Fragoso Escribano)

MOBILITAT

3.4) APROVACIÓ del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport
Metropolità, l’ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus, SA per a la millora
de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de
viatgers per carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró

“Vist que l’ajuntament d’Argentona considera imprescindible continuar disposant d’un
nivell de serveis de transport públic de viatgers que permeti garantir l’accés de les
persones usuàries de l’Hospital de Mataró, ja instaurat des de l’any 2009.

Vista la proposta de conveni a formalitzar entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport
Metropolità, l’Ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró.

Vist l’informe d’Intervenció conforme hi ha crèdit suficient per poder signar el conveni
esmentat, al Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus SA, per a la millora de les
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per
carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró, que s’adjunta com a annex als
presents acords.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni esmentat per a l’any 2021
fins a un import màxim de 95.077,98 €, més 1.130,84 € pel servei nocturn realitzat per la
Festa Major amb càrrec a la partida indicada per Intervenció en el seu informe.

Tercer.- Facultar a la Il·lustríssima Sra. Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat
conveni.

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

Sra. alcaldessa.- Sra. Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.- Aquest conveni, tots sabem que els Ajuntaments no tenim
competències i l'Ajuntament en el seu moment va acceptar aquesta despesa i aquest
acord per poder fer arribar, amb gran encert, la línia a l'hospital de Mataró. És un
cofinançament i estem treballant per millorar aquesta inversió que fem. Tenim diferents
reunions que quan siguin més fructíferes us anirem informant. Però el que portem aquí
és l’aprovació d’aquest conveni, que s’aprova cada any, i aquest any, com també va
passar l’any passat, han anat una mica més tard.

Sra. alcaldessa.-Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.- Nosaltres la documentació que hem rebut, un dels punts, hi figura, és
a dir, pagar a l’empresa Singlés Bus, a veure, primer de tot, aquest servei és necessari.
Aquest servei és necessari. És un servei interurbà que l’hauria de finançar la Generalitat,
que és l’administració competent en aquesta matèria. Què passa? Doncs que sempre
se’ns trasllada, quan dic sempre vull dir moltes vegades, no sempre, se’ns trasllada als
Ajuntaments que ens fem amb les càrregues que l’administració competent no se’n fa
càrrec. I en aquest cas, doncs, per descomptat ens sembla necessari i interessant aquesta
línia de busos, però creiem que les coses, home, s’han de fer bé. Si no la fa la Generalitat
doncs dius bé, l'Ajuntament hi posa l’espatlla, empeny i tracta d’arreglar-ho, però clar, és
que de la manera que està formulat, és com si, ens sembla enganyós, tal com està
formulat el conveni, perquè l’empresa en qüestió, que no té cap contacte directament
amb l'Ajuntament d’Argentona, és l’empresa a la qual l'Ajuntament d’Argentona li ha de
pagar aquests diners. Presenta les factures sense cap contracte. Això no ens sembli
regulat. I no és que no ens sembli regulat a nosaltres, és que ja els propis serveis
econòmics del propi Ajuntament ja diuen home, això no és una qüestió correcta ni
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regular. Després, hi ha un altre detall que no deixa de ser curiós, perquè sembla que no
es vulgui fer la feina habitual que s’ha de fer en un Ajuntament. En l’acord hi ha un punt
segons el qual l’empresa pot cobrar uns serveis d’autobús nocturn fets per la festa major
de Sant Domingo. La festa major de Sant Domingo ja ha passat i aquests serveis no es
van fer. Per tant, a hores d’ara, aprovar un conveni que posi una absurditat com aquesta,
ens sembla que és una mica mandrós de no voler-ho arreglar. Dit això, és per aquests
motius que nosaltres, segurament, ens abstindrem en aquesta votació, a no sé que
vostès, com els apuntem, i això que dic ja vam dir-ho en el conveni de l’any 2020, doncs ja
els vam proposar que ho arreglessin de la forma com cal fer-ho. Primera, no posar en el
conveni uns serveis de 1000 € i escaig que no s’han fet, per tant, no cal ni parlar-ne, en el
conveni. I segona, que el conveni, si hem de subvencionar a la Generalitat des de
l'Ajuntament d’Argentona, que es digui. Els hi passem els diners a la Generalitat i la
Generalitat, que és qui té contractada aquesta empresa, li pagui, però no al revés. A
nosaltres no ens ho paga la Generalitat, és l’autoritat del transport i en canvi hem de
pagar a una empresa amb la qual no tenim cap contracte que digui res més. Per tant,
com apuntava la Sra. alcaldessa, que té la intenció de fer les coses bé mica en mica,
nosaltres també, i per això li suggerim que ho formalitzin d’aquesta manera. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sra. Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.- Només per respondre al que deia el Sr. Arenas. Sí que té
raó que potser hauríem pogut treure aquest punt. És un conveni que, com li he dit, anem
tard i no pateixi que primer de tot, no es paga si no es fa. És un apunt que es posa per si
es fa. I segon, estudiarem que es pugui canviar. És un model estàndard de quan es va fer
el conveni i mirarem de solucionar-ho. No és mandra, és el conveni que ens envien.
Nosaltres revisem que són els acords que s’havien pres. I estic d’acord amb vostè que sí
que és un cofinançament, però no a la Generalitat, nosaltres el que paguem és un servei
públic als nostres vilatans i vilatanes, que en el seu moment va ser un encert i que ara
estem treballant perquè es faci càrrec qui se n'ha de fer càrrec. El que passa és que és
una feinada. Estem a sobre. Estem treballant amb aquest camí que vostè ens diu.

Sra. alcaldessa.- Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.- Algunes de les coses han quedat resoltes ara, pel tema
aquest, perquè tot i que sortia el pagament de la festa major, que també va sortir l’any
passat, també perquè anàvem tard a l’hora de l’aprovació, i no es fa ús d’aquest servei,
doncs evidentment no es paga. I també una mica reclamar aquestes gestions que s’estan
fent per mirar que aquesta mobilitat que tant necessita el nostre municipi, doncs es
pugui veure ampliada amb alguna de les línies que es van veure modificades fa dos anys,
més o menys, que realment pugui tornar a ser com eren, per donar l’ús que realment es
necessita o mirar de veure de crear alguna altra per les mancances que hi ha a l’hora de
moure’ns sobretot als veïnats, que són els que queden més desangelats.

Sra. alcaldessa.- Sra. Cervantes.



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

544

Sra. Montserrat Cervantes.- És veritat, es va implementar el 2019 amb el servei de
transport a demanda. En alguns llocs ha fallat de manera freqüent i aquest és un dels
tocs d'atenció, i amb el convenciment de solucionar-ho, és quan ens vam plantar davant
de la Generalitat i estem treballant amb el tema. Ens han enviat una proposta, l’hem
d’acabar d’estudiar, perquè ens ha arribat dos horetes i quan més o menys ho tinguem
enllestit, ho compartirem també amb totes vosaltres, per fer-vos-en partícips.

Sra. alcaldessa.- Sr. Calvo.

Sr. Bernat Calvo.- La meva intervenció era molt en l’estil del Pep Arenas, justament
perquè també una mica, d’acord amb el que diuen els informes de secretaria i
intervenció, és cert, si les competències municipals estan ajustades al que seria el
transport públic urbà, quan passem a un bus que arriba fins l’hospital de Mataró, és
perquè arribes a Mataró i és el transport públic interurbà, que en principi se n’hauria de
fer càrrec la Generalitat. I si les mateixes lleis s’han fet així, que la mateixa Generalitat
se’n faci càrrec, perquè és la seva competència, nosaltres ja ens encarreguem de lo que
ens toca, del transport públic urbà. Jo convidaria a intentar pressionar la Generalitat
perquè es faci càrrec del cost íntegre d’aquest autobús. Per altre banda, lo de la festa
major, si ja no s’ha fet, té sentit ja ni contemplar-ho. Sigui com sigui, la primera qüestió
sobretot, us convidaríem a intentar pressionar la Generalitat de dir mira, escolta, si la
regla del joc és aquesta, complim-lo tot i feu-vos càrrec del cost. En aquest sentit, ens
abstindrem.

Sra. alcaldessa.- Li puc assegurar que ens reunim cada dos mesos com a molt amb la
Generalitat amb aquest mateix criteri, però no està sent fàcil, perquè al final el que no
podem fer és plantar-nos i no firmar un conveni que perjudiqui al ciutadà. Llavors, ens
tenen una mica com enganxats en aquest sentit, perquè ells saben que nosaltres no el
suprimirem. I juguen una mica amb avantatge. Compartim aquesta idea i estem
treballant per això i per millorar tot el que és el transport interurbà per via de la
Generalitat, evidentment, i esperem que aviat puguem tenir fruits de tot això. Sra.
Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.- En la línia de lo que diu l’alcaldessa, quan li dius a la
Generalitat que és cosa seva, et diuen sí, aneu a l’estació de Mataró i d’allà agafeu el bus
de Mataró que us porti fins l’hospital. I amb bon criteri, en el seu moment, el Sr. alcalde,
va buscar aquest conveni per donar un servei al municipi. No el podem treure de cop,
perquè és el nostre hospital de referència. Lo que sí que treballarem per fer valer el dret
de qualsevol ciutadà que és el dret a transport públic. Seguirem treballant en aquesta
línia. Gràcies per les seves paraules, que ens encoratgen.

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per 13 vots a favor (Georgina Sabadell
Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim
Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Agnès Cabot Navarro,
Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Joan
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Martín Garachana i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 4 abstencions (Susana A. López Rico,
Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català i Cristina Maynou i Casanovas)

RECURSOS ECONÒMICS

3.5) Expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021 del pressupost municipal de
l’exercici 2021

“”Vistes les propostes de modificació de crèdits presentades per les diferents Regidories
de l’Ajuntament, i la memòria-proposta de l’Alcaldia relativa a la modificació de crèdits
proposada per tal de fer front als crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferència de crèdit, 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 del 9 al 13 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal, al
Ple Corporatiu proposo l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment i, en el supòsit de que en el tràmit d’informació pública no
es presentin reclamacions, definitivament, l’expedient de modificació de crèdits núm.
9/2021 del pressupost de l’Ajuntament d'Argentona, exercici 2021, per un import total de
1.139.032,49€, sota la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i
transferència de crèdit, segons el detall següent:

PRESSUPOST DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida Concepte Import
Alcaldia
Comunicació
101-920-22602 Publicitat i propaganda 10.000,00
Administració de personal
111-920-16200 Formació i perfeccionament personal 17.000,00
111-920-23020 Indemnitzacions 700,00
111-920-23020 Desplaçaments 700,00
Prevenció de riscos laborals
112-920-22706 Estudis i treballs tècnics 6.600,00
Cohesió
121-2311-22199 Altres subministraments 5.000,00
121-2311-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 2.500,00
Policia
130-130-12101 Complement específic 7.489,31
130-130-15100 Gratificacions 15.000,00
130-130-16200 Formació i perfeccionament personal 2.000,00
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130-130-20400 Arrendament de material de transport 10.000,00
130-130-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 31.000,00
130-130-62400 Elements de transport 3.000,00
Mobilitat
131-4412-46600 AMTU-Agrupació Municipis Transport Urbà 10,00
Ràdio Municipal
150-924-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 4.500,00
Àrea de Serveis Generals
UTG Serveis
Generals
200-920-62500 Mobiliari 600,00
Àrea de Serveis Personals
UTG Serveis
Personals
300-920-22100 Energia elèctrica 500,00
300-920-22101 Aigua 200,00
Centre Obert El Cros
304-2310-21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1.000,00
304-2310-22102 Gas 2.000,00
Edifici Velcro
305-2313-22100 Energia elèctrica 1.000,00
La Sala
306-333-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 5.000,00
Local entitats
309-920-22101 Aigua 300,00
UTG Cultura
310-334-22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4.500,00
310-334-22609 Activitats culturals i esportives 5.000,00
Festa Major d'Estiu
311-338-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 4.300,00
Actes Culturals i Festes
313-338-20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1.550,00
313-338-22105 Productes alimentació 750,00
313-338-22199 Altres subministraments 2.300,00
313-338-22609 Activitats culturals i esportives 4.000,00
313-338-22701 Seguretat 2.200,00
313-338-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 13.000,00
Patrimoni
314-336-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 6.500,00
Piscina Municipal
338-342-25000 Altres treballs realitzats per AAPP i altres AAPP 158.796,49
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338-342-63200
Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels
serveis 132.328,95

Sanitat Ambiental
341-311-22716 Servei control plagues 3.500,00
341-311-22717 Servei recollida animals domèstics 1.500,00
341-311-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 7.500,00

341-311-25000
Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats
públiques 500,00

341-311-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 5.000,00
Igualtat
344-231-22609 Activitats culturals i esportives 2.600,00
344-231-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10.500,00
UTG Joventut
350-2313-13002 Complement específic 244,93
Turisme
361-432-22199 Altres subministraments 4.000,00
361-432-22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.650,00
361-432-25000 Altres treballs realitzats per AAPP i altres AAPP 2.000,00
361-432-46500 Transferències corrents a comarques 3.250,00
SEMPRE

362-241-25000
Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats
públiques 2.000,00

362-430-22199 Altres subministraments 1.000,00
362-430-22400 Primes d'assegurances 500,00
Polítiques Actives
363-241-47000 Subvencions a empreses per al foment de l'ocupació 20.000,00
Empresa
364-433-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 6.000,00
Comerç Local
365-430-20300 Lloguer de maquinària i instal·lacions tècniques i utillatge 5.000,00
Àrea de Serveis Territorials
Urbanisme i
Obres
411-150-13002 Complement específic 1.889,31
UTG Serveis i Espai Públic
430-150-13002 Complement específic 513,76
430-150-22199 Altres subministraments 10.000,00
430-165-61900 Inversió reposició en infraestructures i béns ús general 48.400,00
430-171-21000 Servei de manteniment parcs públics 10.000,00
430-920-633001 Contracte manteniment instal·lacions 42.000,00
430-1532-21000 Servei de manteniment vies públiques 10.000,00
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430-1532-22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
Mercat Municipal
434-4312-22101 Aigua 200,00
Sostenibilitat
440-170-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10.000,00
440-1622-22199 Altres subministraments 6.000,00
Àrea de Serveis Econòmics
UTG Serveis Econòmics
500-931-12101 Complement específic 665,03
Recaptació
501-932-35900 Despeses bancàries 1.200,00
Total suplements de crèdit 688.937,78
CRÈDITS
EXTRAORDINÀRIS
Partida Import
Alcaldia
Comunicació
101-920-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 3.000,00
Mobilitat
131-133-62500 Mobiliari 8.000,00
Radio Municipal
150-924-63200 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 3.800,00

150-924-62900
Altres inversions noves associades al funcionament operatiu
dels serveis 16.800,00

Àrea de Serveis Generals
Ajuntament

201-920-63200
Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels
serveis 1.600,00

Àrea de Serveis Personals
Casa Gòtica

307-330-60900
Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús
general 16.800,00

Actes Culturals i Festes
313-338-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 6.200,00
313-338-62500 Mobiliari 29.250,00
Patrimoni
314-334-22199 Altres subministraments 4.000,00
314-336-21300 Conservació maquinària 1.300,00
314-336-22199 Altres subministraments 4.000,00
314-336-61900 Inversió de reposició en infraestructures i béns ús general 13.500,00
UTG Educació
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320-320-13100 Laboral temporal 73.352,62
Escola Sant Miquel del Cros
323-321-62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 52.400,00
Escola Les Fonts

324-321-63200
Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels
serveis 4.100,00

Turisme
361-432-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 2.000,00
361-432-64100 Aplicacions informàtiques 6.000,00
Empresa
364-433-22199 Altres subministraments 500,00
Comerç Local
365-430-22199 Altres subministraments 500,00
Àrea de Serveis Territorials
UTG Serveis i
Espai Públic
430-150-62500 Mobiliari 41.100,00
430-920-20300 Lloguer maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 6.050,00
430-920-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 12.100,00
430-920-62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 12.000,00
430-920-62900 Altre immobilitzat material 3.000,00
Àrea de Serveis Econòmics
UTG Serveis Econòmics
500-920-46500 Transferències a comarques 28.550,02
Àrea de Serveis Territorials
Sostenibilitat
440-170-63100 Inversió de reposició en terrenys i béns naturals 100.000,00
Total crèdits extraordinaris 449.902,64
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
Transferències positives
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals
UTG Serveis Socials
340-231-48905 Subvenció nominativa Creu Roja-Despeses estructurals 192,07
Total transferències de crèdit 192,07
TOTAL MODIFICACIÓ 1.139.032,49

Segon.- El finançament de la modificació, per un import total de 1.139.032,49€, anirà a
càrrec de les següents partides:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
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FINANÇAMENT
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Econòmics
UTG Serveis Econòmics
500-87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 688.937,78
Total finançament suplements de crèdit 688.937,78
Àrea de Serveis Econòmics
UTG Serveis Econòmics
500-87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 349.902,64
FINANÇAMENT -
Pressupost de despeses
Sostenibilitat
440-170-21007 Servei manteniment franges protecció contra incendis 100.000,00
Total finançament crèdits extraordinaris 449.902,64
FINANÇAMENT -
Pressupost de despeses
Transferències
negatives:
Partida Concepte Import
Àrea de Serveis Personals
UTG Serveis Socials
340-231-48003 Prestacions tractament psicològic víctimes violència gènere 192,07
Total finançament transferències de crèdit 192,07
TOTAL FINANÇAMENT 1.139.032,49

Tercer.- Una vegada efectuada la modificació de crèdit corresponent, el resum per
capítols del pressupost és el següent:

INGRESSOS CORRENTS DESPESES CORRENTS
CAPÍTOL 1 7.697.300,00 CAPÍTOL 1 6.290.386,61
CAPÍTOL 2 250.000,00 CAPÍTOL 2 6.901.532,78
CAPÍTOL 3 2.267.602,30 CAPÍTOL 3 45.720,00
CAPÍTOL 4 4.113.205,47 CAPÍTOL 4 852.450,21
CAPÍTOL 5 17.850,00 CAPÍTOL 5 24.767,87
Total ingressos corrents 14.345.957,77 Total despeses corrents 14.114.857,47

INGRESSOS DE CAPITAL DESPESES DE CAPITAL

CAPÍTOL 6 0 CAPÍTOL 6 6.728.358,02
CAPÍTOL 7 764.030,88 CAPÍTOL 7 0
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Total ingressos de capital 764.030,88 Total despeses de capital 6.728.358,02

Total ingressos no financers 15.109.988,65 Total despeses no financeres 20.843.215,49

INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES

CAPÍTOL 8 4.716.780,14 CAPÍTOL 8 0
CAPÍTOL 9 1.703.914,44 CAPÍTOL 9 687.467,74

Total ingressos financers 6.420.694,58 Total despeses financeres 687.467,74

TOTAL 21.530.683,23 21.530.683,23

Quart.- L’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021 aprovat en els acords
anteriors s’haurà de sotmetre al tràmit d’informació pública durant el termini de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el Tauler electrònic d’anuncis municipal, i, en considerar-se aprovat definitivament, es
publicarà la modificació d’esment en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
electrònic d’anuncis de la Corporació, als efectes de la seva entrada en vigor.””

Sra. alcaldessa.- Aquesta modificació, gairebé en la seva totalitat, el que ve a fer és
incorporar romanent de tresoreria de lliure disposició, que és el que hem estat explicant,
d’aquests gairebé 5 M €. Amb la característica que ha de tenir sempre el romanent, que
com és de lliure disposició, s’ha d’utilitzar abans de la finalització de l’any, per tant, han de
ser propostes que sigui viable executar-les dins l’any. Només que, com he comentat, no
tot venia incorporat en romanent i faré referència a les partides que no es finançaran
amb romanent. Per una banda, 100.000 € del servei de manteniment de franges de
protecció contra incendis, que es va pressupostar en el capítol 2, que un cop consultat
servei tècnic, es veu que és inversió i el que fem és traslladar aquests diners d’un capítol
a l’altre. I després hi ha un import de 192,07 €, que és una despesa de serveis socials i
com és pot significatiu, s’ha agafat de les prestacions de tractament psicològic de les
víctimes de violència de gènere, que van a parar a un import que ha faltat consignar en el
pressupost que té a veure en el conveni per despeses estructurals amb Creu Roja. Per
tant, aquesta és la proposta de modificació. Em poso a la seva disposició. Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.- Reprenent el fil del punt de la liquidació, doncs el que dèiem abans,
que teníem a disposició 4,5 M € del romanent de tresoreria que es podrien utilitzar per
cobrir tantes de les mancances que no s’han vingut executant com a mínim en aquest
mandat i possiblement en l’anterior. La perspectiva de bona voluntat de l’alcaldessa em
sembla interessant, però no suficient. És a dir, si no es tradueix amb un ritme d'execució
molt més alt, doncs bé, seran bones paraules, però els vilatans no veuran plasmat
aquests 405.000 € per exemple, que dèiem, de reparació de carrers, d’accessibilitat i tots
els altres que ja he dit. Ara se’ns proposa una incorporació, aproximadament, d’1 M €. Per
tant, què passa? Que només aprofitem 1 M €. Sí que ens sembla bé que s’aprofiti, però
ens sembla insuficient. Jo, abans d’entrar en el debat en si, li volia demanar a la regidora i
alcaldessa dos dades. Una és la modificació de crèdit de la pàgina 11, que fa referència al
reconeixement de certificació de construcció de la piscina municipal, 132.328,95 €. Volia
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saber realment a què correspon aquest crèdit. I li dic l’altre, 158.796,46 € que és per
restabliment del dèficit econòmic del servei de gestió municipal, de la pàgina 13. Quines
són, en concret, aquestes expressions?

Sra. alcaldessa.- El primer, vostè sap que hi ha un tema antic entre la companyia i
l'Ajuntament, que és la liquidació d'una certificació de la piscina que l'Ajuntament a data
d’avui no ha reconegut comptablement. El que estan fent des dels serveis econòmics,
treballant amb serveis territorials, és veure si aquest és un deute que té l'Ajuntament
amb la companyia i reconeixe’l. Però el primer que havíem de fer era consignar-lo,
perquè sinó, no haguéssim pogut aprovar-lo. Només per un tema de tenir els diners
preparats en el cas que això s’acabi liquidant, poder-ho disposar. I l’altre és pel tema de la
gestió de la piscina municipal, que des de fa anys que s’havia utilitzat aquest sistema en
que la companyia assumia el dèficit que pogués tenir de menys ingressos que despeses i
com sap també és una reivindicació posar al dia aquestes liquidacions i reconèixer
aquestes liquidacions. Això ha estat així fins aquest any, que ja s’ha utilitzat un sistema
diferent, com sap, que ja no es generarà aquesta discrepància, perquè és l’Ajuntament
qui, a priori, assumeix el possible dèficit, i més tenint en compte que els ingressos de la
piscina, amb control d’aforaments, no pot ser el mateix, i en canvi la despesa és superior
o igual. Aquesta és la situació. No és que estiguem reconeixent el deute, estem tramitant
perquè es pugui reconèixer.

Sr. Josep Arenas.- Celebro la informació que em dona, perquè com vostè coneix, hem
estat insistint i preocupats perquè la companyia, si així es reconeix, tingui el seu
pagament, lògicament. De tota manera, entenc que això és un pas, que és que
l'Ajuntament fa una provisió de partida per, si s’escau, poder fer aquest pagament, però
caldrà, en el tema de la certificació de les obres de la piscina municipal, caldrà que hi hagi
abans una certificació d’un tècnic municipal conforme aquest gasto és reconeixible com a
tal. I a partir d’aquí, l'Ajuntament té aquesta provisió que ara faria i en tot cas, ja
continuaria la gestió. No és que això signifiqui ara que l'Ajuntament ha reconegut aquest
deute.

Sra. alcaldessa.- És com vostè diu, no deixa de ser una provisió, perquè paral·lelament
s’està treballant perquè es pugui tirar endavant aquest reconeixement.

Sr. Josep Arenas.- I la segona part, aquests 158.796,46 € entenc que són perquè
l'Ajuntament pagui les encomanes de la piscina d’anys anteriors i del 2020.

Sra. alcaldessa.- L’encomana representava que fins ara, la pròpia companyia, amb els
ingressos que rebia, havia de fer front a la despesa. Això, com saben, no és així, perquè
es fa un pressupost i no sabem la previsió d’ingressos reals que serà. Llavors, clar, el que
estem és això, aprovisionant en el cas que es pugui acreditar que aquest és el dèficit
d’aquests anys fins 2020 i aquest és l’import.
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Sr. Josep Arenas.- Però realment, una encomana té un import, i aleshores, sobre aquest
import, la companyia després presenta les factures corresponents. El fet que la
companyia, en anys anteriors, hagués cobrat les entrades, és una cosa impròpia que
aquest any la tresoreria va informar i es va fer càrrec la regidora Cervantes d’aquest
cobrament, com a responsable, com a govern. Entenc que ara és simplement per
equilibrar aquests deutes que l’Ajuntament presumptament tindria amb la companyia,
no?

Sra. alcaldessa.- Exactament.

Sr. Josep Arenas.- Celebro que després d’haver fer aquestes preguntes i que finalment
se’ns estigui contestant i que tothom pugui saber amb transparència aquestes qüestions,
que és la nostra obligació com a càrrecs públics i dels ciutadans, de conèixer com es
financen els serveis públics.

Sra. alcaldessa.- Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.- Una de les preguntes era a raó dels imports de la piscina,
que ja ens ha quedat clar, que hi ha dos partides. Una és el reconeixement de l’obra, que
en el seu moment va haver-hi una quantitat que no es va acabar de pagar a la
companyia. I l’altra, entenem que és perquè aquests anys no hi havia la partida
pressupostària per fer front a la gestió que s’encomanava i només havien cobrat lo de les
entrades. És així, no, Gina?

Sra. alcaldessa.- Sí, exactament és així.

Sra. Montserrat Capdevila.- Hi ha dos imports més. Un és un que va per fer uns
arranjaments al segon pis de la casa gòtica i a la memòria posa que és perquè hi vagi la
ràdio municipal. Ens ha sobtat, perquè no teníem constància. Primer, perquè no sabem
quina utilitat té ara aquest segon pis, pensàvem que se’n feia ús. I l’altra, que ens
assabentem per la memòria que allà ha d’anar-hi la ràdio. Perquè teníem converses de
que hi havia algun altre lloc possible i ens vam quedar que potser a Ca l’Ametlla. I era per
confirmar si això és així, quan es preveu, si només són aquests diners... Una mica que
ens expliquéssiu.

Sra. alcaldessa.-Com saben, Ca l’Ametlla pertany encara al Museu del Càntir i volíem
tenir tot el procés de trasllat de la ràdio, i s’havia de fer, la primera actuació té a veure
amb aquest segon pis, on hi aniria el locutori i les oficines de redacció i en el moment que
l'Ajuntament, després de la dissolució del museu, passi a tenir la titularitat de Ca
l’Ametlla, allà hi aniria la sala que provisionalment utilitzarem la sala d’exposicions, per
fer una sala on es puguin fer les tertúlies, bàsicament. Que seria una taula més gran on
poder convidar als tertulians, perquè ara mateix tampoc tenen un lloc on poder fer les
reunions. A la sala d’exposicions, temporalment, no ho farem exposicions. Traslladarem
les exposicions al saló de pedra o al propi museu, que també té una sala, i allà hi hauria
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l’aparat de tertulians, que això no té un cost afegit, perquè tal com està la instal·lació es
pot fer. El segon pis és on es faria aquest locutori, i és el cost que veuen a la proposta de
modificació, però no és provisional, perquè es quedarà així. Es tancarà amb vidre la sala i
al pis superior, amb el criteri que els espais estiguin separats i la convivència d’usos sigui
més còmode per tothom. A nivell de cost, aquesta inversió és definitiva, després no
s’haurà de desmuntar. I quan l’Ametlla sigui de titularitat municipal, s’haurà de fer la
inversió que actualment hi ha pendent, que és de l’edifici, perquè necessita uns
tractaments pels tèrmits. I la part de baix, es traslladarà aquesta sala de tertulians a la
primera planta i la planta superior, que ara hi ha uns despatxos, també s’arranjarà
perquè es continuï utilitzant amb l’ús de les entitats culturals que ja l’utilitzen. Quan dic
que la sala d’exposicions serà per l’ús de tertulians, serà compartit amb aquestes entitats,
perquè puguin continuar reunint-se com ho estan fent fins ara, però en aquesta planta
de la sala d’exposicions. És la manera que hem vist més fàcil i ràpida de poder fer aquest
trasllat de la ràdio, que ja els havíem comentat que es va veure oportú fer aquest canvi
d’ubicació aquí.

Sra. Montserrat Capdevila.- Agraïm l'explicació però no la compartim. Però no la
compatim. Aquest és el seu projecte i ens sobta que ens haguem assabentat perquè hem
vist la memòria amb la quantitat, perquè hi havia un primer pas, que ja l’hem comentat,
però aquest no. I evidentment, no compartim la ubicació de la ràdio aquí, tot i que
entenem que és el projecte de vostès i els acords que deuen tenir amb altres grups i
també ens sap greu que no s’hagi pogut compartir i que ho haguem vist aquí a una
quantitat.

Sra. alcaldessa.- Amb vostès havíem compartit la voluntat del govern de situar la ràdio
en aquest edifici.

Sra. Montserrat Capdevila.- No, a Ca l’Ametlla hi havia la voluntat de posar-ho, i això va
ser quan hi havia tot el projecte d’enderroc de la Velcro, que hi havia aquestes actuacions
i que la sala gòtica perdria la sala d’exposicions i que hi havia aquestes coses que ara heu
comentat, ens hem assabentat ara per la memòria. No deixa de ser un equipament
municipal, que entenem que és el seu projecte i vostès allà hi poden fer mentre governin,
el que creguin, però nosaltres no el compartim.

Sra. alcaldessa.- D’acord.

Sra. Montserrat Capdevila.- L’altra partida és de sanitat ambiental, hi ha també una
ampliació de diners, sobretot pel tema de control de plagues, i voldríem saber a què es
destinarà. Ja hi havia una quantitat pressupostada i ens agradaria saber a què es
destinarà aquesta ampliació.

Sra. alcaldessa.- Sr. Pasqual.

Sr. Joan Maria Pasqual.- No hi tinc davant.
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Sra. alcaldessa.- Jo el que sé és que ha quedat curta, la partida, un cop s’han fet
actuacions diverses i el tècnic ens va advertir que d'aquí a final d’any, si no posàvem més
diners, no podia acabar de fer-ho. Però si vol saber exactament quines actuacions, ho
podem preguntar.

Sr. Joan Maria Pasqual.-Al mes de març o abril es va haver de fer un increment per una
plaga de paneroles i es va haver de fer una actuació important que va suposar una
depesa que no estava prevista en aquell moment.

Sra. Montserrat Capdevila.- Jo també ho lligo perquè hi ha hagut en aquests mesos de
calor, en alguns llocs del municipi, s’han vist rates i que també volia saber si hi havia
algun tractament o algun tema que anava vinculat a tractar això, que s’ha vist a parts del
nucli.

Sra. alcaldessa.- Sr. Pasqual.

Sr. Joan Maria Pasqual.-Ho puc preguntar al tècnic, on va cada part de la partida, però
crec que és el global. Per qüestió de raticides, de les paneroles, i al Cros també hi havia
alguna actuació per les rates. Però a l’avinguda del Mediterrani era més complexa. Ho
puc concretar posteriorment. Estic parlant de memòria i no ho sé.

Sra. Montserrat Capdevila.- Li agrairia si també pogués dir-nos si s’ha fet també
aquesta actuació igual que s'ha fet al veïnat del Cros. Ja està.

Sra. alcaldessa.- Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.- Nosaltres el que voldríem saber és quina és la intenció que té el
govern en quant a l’aplicació de la resta del romanent de tresoreria, perquè ara s’aplica
aquest 1,1 M €, però en queden aproximadament 3,8 M € que no sabem quina utilitat i
creiem que Argentona els necessita invertir. Aleshores, quina és la intenció que tenen,
perquè ens estranya molt que després de les manifestacions fetes de que tenim molts
diners, després de que el govern de l’estat, per causa de la crisi de la Covid, va lliberalitzar
la regla de la despesa i afavoreix la possibilitat de que els Ajuntaments gastem, doncs ara
que tenim aquests diners i tantes inversions pendents, no veiem que es faci més. I dic
això perquè, a més a més, si fem comptes després de la informació que ens acaba de
donar, que ens congratulem, com deia, que es tracti d’arreglar els possibles deutes que
l'Ajuntament pogués tenir amb la companyia d’aigües, però clar, resulta que d’aquest 1,1
M € una quarta part ja no és per fer inversions sinó per sufragar inversions
suposadament fetes en anys anteriors. Dic inversions o càrrec. Aleshores, realment,
quina és l’horitzó d’aquest romanent de tresoreria positiu i que no acabem de veure,
essent 13 de setembre, si en aquest horitzó hi ha possibilitat de fer més inversions.

Sra. alcaldessa.- Com saben, si aprovem aquesta moció avui, té un període d'exposició
pública de 15 dies, publicacions i jo calculo que fins a mitjans d’octubre no tindrem la
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disponibilitat econòmica i jo el que vaig demanar, com a regidora de serveis econòmics,
és que fos realista l’execució d'aquesta despesa dins de l’any, com li deia abans, que és el
que hem de fer, perquè aquesta despesa no la podrem fer més que aquest any. I això
condiciona. Com vostè sap, hi ha una situació de dificultat per l’execució de l’obra, diners
per l’execució d’obra, en temes tan importants, també per mi, com vostè deia, és el tema
de la situació de les voreres i calçades. De diners consignats en tenim, però s’ha
d’executar dins l’any i si s’ha de licitar, com és el cas, aquest contracte, doncs és evident
que no s’hi és a temps. Quina és la proposta de cara a l’any que ve? Ja ho vaig dir l’any
passat i aquest any hem anat una mica abans amb la liquidació, però no suficientment
abans com a mi m’agradaria i per tant, el compromís que intento tractar amb serveis
econòmics, amb tot el departament, és intentar que l’any que ve, aquest romanent el
puguem tenir abans i llavors sí que pugui ser més viable executar dins de l’any a temps.
El que podem, el que ens plantegem per acabar d’utilitzar aquest romanent és el mateix
que vam fer l’any passat. Amb tresoreria estem preparant una proposta d’amortització de
deute que això és una cosa que ens afavoreix, perquè reduïm l’endeutament, i això és
d’execució molt més ràpida. La idea és preparar-ho pel Ple de novembre. El que no
s’utilitzi serà romanent per l’any que ve. Com saben, el romanent és una cosa que no
desapareix, s’arrossega d’un any a l’altre. Si l’any que ve tenim aquesta liquidació i el
romanent molt abans, podrem preveure altres despeses d’inversió que es puguin
realitzar dins de l’any.

Sr. Josep Arenas.-Posar de relleu que aquestes consignacions per solucionar els
presumptes deutes de la companyia d’aigües hagin arribat just avui que nosaltres també
presentem aquesta interpel·lació precisament interessant-nos per aquest tema i que
venim treballant en aquesta qüestió des de fa més de dos anys.

Sra. alcaldessa.- Sra. López.

Sra. Susana López.- Molt breu. I segurament em dirà que no té gaire importància, però
jo crec que a la política no només els fets tenen importància sinó també les formes i a mi
em sobta que si, igual ho he entès malament, però que hagin de minvar el pressupost de
tractament psicològic de víctimes de violència de gènere perquè han faltat per tancar
aquesta liquidació de crèdit i que no hi hagi hagut cap altra partida d’on poder-los agafar.
Em sobta molt, perquè hem parlat fa una estona de la xacra i com ens estan atacant a les
dones en general i a algunes en particular, aquest tema. No sé, només era puntualitzar
que és important els fets però també les formes. I una altra cosa, això que ha dit que s’ha
de liquidar abans de 31 de desembre, hi estem totalment d’acord, i hem governat i
sabem la dificultat de fer-ho. Però torno a estendre la mà com a PSC al govern, perquè si
8 caps no hi poden arribar, segurament si parla amb l'oposició, igual algun de nosaltres
hagués tingut alguna idea més per poder executar abans del 31 de desembre. Aquest
govern no li acaba, li costa comptar amb l’oposició perquè els donem un cop de mà.
Torno a oferir-me com a regidora i torno a oferir aquest cop de mà del meu grup
municipal.
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Sra. alcaldessa.- Li agraeixo i comparteixo amb vostè el que ha parlat de les formes. Jo
m’ho vaig trobar, no vaig controlar aquesta modificació i crec que vostè té raó, fa mal
d’ulls veure-ho, perquè és molt poc significatiu a nivell de pressupost però el missatge
que dona no és agradable i comparteixo amb vostè la queixa. Sr. Calvo.

Sr. Bernat Calvo.- Alguns dubtes ja els heu anat resolent. Em quedava algun dubte, per
exemple, restabliment dèficit econòmic gestió municipal, 158.796 €.

Sra. alcaldessa.- Aquest és el que ja hem comentat, Sr. Calvo.

Sr. Bernat Calvo.- És el que té a veure amb la piscina? Perfecte, és que no m’havia
quedat clar que fos aquest en concret. I l’altra qüestió és que entenc que el premi
campanya Compra i descobreix Catalunya és del 2021 i la quantia és de 1650 €. És així?
Perquè estan enganxades les xifres.

Sr. Àngel Puig.-És correcte. 1650 €.

Sr. Bernat Calvo.- Perfecte. I l’última pregunta, el servei de triatge d’elements urbans i
arquitectònics del Rocar d'en Serra i el trasllat i remuntatge d’elements arquitectònics de
Cal Guardià, hi ha alguna calendarització al respecte?

Sr.- Àngel Puig.-El que està clar és que, com deia abans l’alcaldessa, són excussions que
s’han de fer abans del 31 de desembre i per tant, abans del 31 tindrem executades
aquestes dues partides. Remenar, parlant clar, les restes que tenim al Rocar d'en Serra,
important per poder classificar tot el que tenim, i ordenar totes les obertures de pedra
que tenim a la Velcro per poder disposar d’elles i poder incloure-les o no en el projecte de
la biblioteca.

Sr. Bernat Calvo.- Entenc que en el cas del Rocar d'en Serra estarien a disposició del
projecte que es redacti, que la idea és que es faci quan abans millor.

Sr.- Àngel Puig.- Sí, pel seu ús, perquè ara està molt apilonat i vam demanar pressupost
per poder-ho ordenar tot i veure què és el que tenim.

Sra. alcaldessa.- Sr. Fragoso.

Sr. Francisco Fragoso.- Tenía una pero ya ha salido. Lo único, hago un pequeño prec,
llevo unos cuantos años con varios alcaldes y alcaldesas, de donde sale la palabra
siempre de altres treballs realitzats per altres empreses, que lo que siempre pido es que
se detalle que es lo que es, porque nunca lo hemos llegado a saber.

Sra. alcaldessa.- A la memòria d’alcaldia he intentat desglossar-ho, no sé si ho ha anat a
consultar allà. Perquè una cosa és la partida, que al final és una partida que marca la llei
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de comptabilitat, i l’altre el detall que he anat explicant a la memòria, que crec que allà ho
explica bastant.

Sr. Francisco Fragoso.- No lo he sabido ver, lo volveré a mirar y si es así, mejor. Y
después otra cosa, he comentado antes en comisión informativa que habíamos tenido
problemas de luz y ahora me acaban de picar a la puerta que sobre las 9 van a hacer un
corte de suministro para poder reparar. Se ve que ha habido una avería en Mataró. No sé
el rato que será, lo digo por eso.

Es procedeix a la votació.

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per 11 vots a favor (Georgina Sabadell
Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim
Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Agnès Cabot Navarro, Susana
A. López Rico, Josep Arenas Ponsa i Juan Fco. Fragoso Escribano) i 6 abstencions
(Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Joan
Martín Garachana, Bernat Calvo Català i Cristina Maynou i Casanovas)

EDUCACIÓ

3.6) Modificació contracte mixt de serveis de les escoles bressol municipals
d’Argentona, Cargol Treu Banya i el Bosquet.

Aquesta proposta es retira de l’ordre del dia.

Sra. alcaldessa.- Sr. Fragoso.

Sr. Francisco Fragoso.- He entendido que cerraban una línea porque faltaban nadons,
¿lo he entendido bien? Es que hoy precisamente me ha llamado un padre y una madre de
Argentona que habían inscrito a su bebé ahí y no lo han cogido. Entonces yo he dicho
que lo preguntaría en el Pleno, Quim, si no te importa, te quería llamar más tarde, pero
ya que estamos aquí en el Pleno, lo haremos así, que el día que te fuese bien de esta
semana, porque los padres querían hablar con algún responsable, porque no saben lo
que ha podido pasar. Son los dos trabajadores, tienen un bebe de 6 o 7 meses y dicen no
tenemos con quien dejarlo.

Sra. alcaldessa.- Sr. Perejoan.

Sr. Joaquim Perejoan.- A veure, Fran, el fet és que hem compactat dues aules, 0-1 i 1-2, a
l'escola del Cargol treu banya, perquè un cop acabades les inscripcions, estàvem amb 5
infants d’1 a 2 anys i cap de 0 a 1 any. Sí que és cert que a vegades, quan passen els
mesos, la gent espera a finals d’any per tal de poder-los inscriure, però a hores d’ara hem
decidit suprimir una d’aquestes dues aules, que vol dir que és una compactació. No és
que estiguem suprimint aules sinó compactant, perquè no tenia cap sentit seguir
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mantenint dues aules on en una no hi havia cap inscrit i a una altra estàvem al voltant del
60% de la inscripció, no, menys, perquè teníem 5 inscrits de les 13 places que havíem
ofert. Aleshores, mantenim aquestes dues aules, agafem tots els infants i si és el cas que
després s’ha de tornar a obrir aquesta aula, ja ho tornaríem a sol·licitar, perquè amb tots
els números i informes tècnics, ja vam fer una sol·licitud a serveis territorials per tal que
ens aprovessin el fet de compactar. Tenim el vistiplau del departament d'ensenyament
dels serveis territorials del Maresme i Vallès per poder fer aquesta compactació que és
una pràctica comunica, tot sigui dit. Quan no hi ha prou nadons, s’ajunten les aules. I si
s’escau, més endavant, es mira d’obrir. Si hi ha una demanda puntual, me’ls pots adreçar
directament a mi i els atenem.

Sr. Francisco Fragoso.- Sí, perquè tenen la inscripció feta i estan sorpresos.

Sr. Joaquim Perejoan.- Si a més a més han fet alguna inscripció, mirarem què és el que
hi ha i buscarem la millor solució.

Sr. Francisco Fragoso.-Doncs em dius el dia que et va bé o li passo el telèfon teu, com
vulguis. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sr. Collet.

Sr. Xavier Collet.- No ens volem agafar aquest tema com un tràmit qualsevol. No és un
tràmit qualsevol. Estem a l’escola Cargol treu banya, és una escola complexa, perquè la
població més proximal que servei que la població petita i per tant, sempre correm molt el
risc que no hi hagi prou alumnes per anar-la mantenint, i això que fem avui, que es vol
aprovar avui, és eliminar una línia que després es tornarà a obrir, perquè els pares no
estan esperant que l'Ajuntament, després de fer tots els tràmits, obri una línia, i de
mentre tenen el seu nadó a casa, sense poder anar a treballar. Els pares i les famílies el
que fan és espavilar-se i si es tanca una línia, el que faran és buscar altres escoles. Per
tant, això que se’ns proposa, és un tema molt delicat. Jo el que demanaria és que es
justifiqués molt bé per què no hi ha altres opcions en comptes de tancar aquesta línia.
Com queda aquesta aula compactada? Perquè semblava que quedaria l’aula de 13
alumnes, però sembla que era un error i quedarà de 8 alumnes? És a dir, de 0 a 2 anys
només hi haurà capacitat per 8 alumnes. Si tenim en compte que ja n’hi ha 5 de
matriculats i que el Sr. Fran Fragoso en coneix més i jo també he parlat amb més, si
tenim en compte que les matrícules que s’han pogut fer fins ara només són fins el dia 14
de maig, els nens o nenes nascuts abans del 14 de maig. Els que han nascut després no
s’han pogut matricular, encara. Llavors, estem deixant a moltes famílies sense aquest
servei i això s’ha de justificar molt bé. I a part de tot això, que jo crec que el regidor ho
hauria de justificar i explicar, jo el que no puc entendre és com és, no sé si, no sé com ha
anat això, però com és que l’empresa ja ha modificat les condicions del contracte, ja les
ha executat, quan encara no l’hem aprovat. Avui se’ns presenta al Ple la modificació del
contracte entre l'Ajuntament i l’empresa que gestiona les escoles bressol. Si nosaltres no
aprovem aquesta modificació que se’ns proposa, que espero que no s’aprovi, com és que
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l’empresa ja l’està aplicant? Com és que l’empresa ja ha fet ora a una educadora i a una
altra ja l’ha traslladat perquè les aules s’han compactat? Que aquesta empresa ja sap què
sortirà avui aprovat al Ple? O és que s’agafa el contracte pel seu compte? O és que es
passa pel forro les indicacions del contacte i de l’Ajuntament, perquè suposo que
l'Ajuntament no li ha donat el vistiplau. L’empresa està aplicant una modificació de
contracte que encara no hem aprovat. No entenc com es gestiona això d’aquesta
manera. Hi ha més coses per comentar sobre la importància de no treure una línia de
l’escola del Cros, ja les diré quan anem parlant més, però m’agradaria que el regidor ens
expliqués això. Justament hem parlat d’aquesta empresa abans, que hi havia una
demanda per una conciliació laboral amb una de les treballadores. Doncs ara tenim el
cas, no sé, que ens ho expliqui el regidor, com és que l’empresa ja ha fet fora a una
treballadora i a una altra l’ha traslladat, d’acord amb la modificació del contracte que avui
encara no s’ha aprovat.

Sra. alcaldessa.- Sr. Perejoan.

Sr. Joaquim Perejoan.- Només un parell de rectificacions. La primera és sobre les dates.
Vostè parla, Sr. Collet, de dates del maig, quan són del juliol. Sí que és cert que podem
tenir més nadons. Bueno, les inscripcions i el tancament i tot el nombre d’inscripcions de
totes les escoles d’Argentona es van exposar en el consell escolar municipal, en el qual
vostès hi tenen representativitat el 8 de juliol. Aleshores, sí que és cert que durant l’any, i
així ho esperem, puguin néixer molts més nadons i la població pugui créixer. Ara bé, no
eliminem. És que vostè fa servir una terminologia una miqueta cruel, perquè ja li va bé i
vostè creu que així fem un drama, però nosaltres no eliminem res. Jo en cap moment he
parlat d'eliminar. Nosaltres compactem. Compactar vol dir ajuntar. Vol dir agafar dues
línies i fer-ne una. Però en cap moment tanquem una línia. Aquesta línia, també he
comentat, la podem tornar a sol·licitar i obrir. Quan? Quan hi hagi demanda per obrir-la.
A hores d’ara i en números, no n’hi ha. I per això actuem com hem actuat. Referent a
l’empresa. L’empresa és una empresa solvent que va guanyar un concurs i a més a més,
va treure una puntuació excel·lent i aquí al Ple tothom ho va aplaudir i a tothom li va
agradar. Que arran d'aquí l’empresa hagi tingut els seus conflictes laborals? A totes les
empreses hi ha conflictes laborals. I nosaltres hem intentat mediar en alguns d’aquests
casos. Ara bé, que ells hagin actuat movent els seus treballadors, això és una qüestió
interna. Si no tenen més feina o no poden donar feina als treballadors que tenen a les
nostres escoles i decideixen moure-les, perquè és una empresa que té diferents centres
educatius, aleshores, nosaltres no podem entrar ni sortir. Nosaltres tenim contractat un
servei amb una empresa. A partir d'aquí, és amb el que treballem.

Sra. alcaldessa.- Sr. Collet.

Sr. Xavier Collet.- No, no hi ha cap rectificació sobre les dates, Sr. Perejoan. La data és el
14 de maig. Que vostès al juny o juliol hagin fet la comissió de seguiment o ho hagin
portat al consell escolar, clar que ho han portat, i ho han parlat, i en allà hi som nosaltres,
sí, tot això ja ho sabem. Però la data de la preinscripció última és 14 de maig. Jo crec que
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vostè ha de saber-ho, per què és el 14 de maig. Perquè els nadons no es poden pre-
inscriure en una escola bressol si no tenen 4 mesos. I per tant, des del 14 de maig, si li
sumem 4 mesos, serà el 14 de setembre. És a dir, ara quan comença el curs, els nadons
que tenen 4 mesos es poden començar a matricular. Però abans no han pogut fer-ho. Les
dades que vostès tenien el 14 de juliol eren dels nadons que s’havien apuntat fins el 14
de maig i que el 14 de maig tenien quatre mesos. Per tant, està clar que hi ha molts més
nadons que s’apuntaran, tots els nadons que han nascut des del maig fins ara, que jo en
conec uns quants, en conec com a mínim tres, i que alguns d’ells, no, els tres volen anar a
l'escola bressol i alguns tenen germans que ja havien anat a l’escola bressol del Cargol
treu banya, aquest el voldran apuntar, també. I això que fan vostès, no, jo no faig cap
drama, Sr. Perejoan, el drama en tot cas el tenen les famílies que veuran que no poden
disposar d’aquest servei. No és un drama. La realitat és que sí que suprimeixen una aula,
perquè escolti’m una cosa, l’aula de 0 a 1 any és una aula que tenia una capacitat de 8
alumnes. L’aula d’1 a 2 anys tenia una capacitat de 13 alumnes. I 13 i 8 fan 21. Quan
vostès la compacten, aquesta aula compactada té una capacitat de 8 alumnes. Imaginis si
no és tancar-la si no deixen la possibilitat de que s’hi apunti ningú més. Miri, el mes de
març d’aquest any, hi van haver 3 altes a l’aula de 0 a 1 anys. Tres altes al mes de març. És
a dir, alumnes que abans no estaven apuntats, potser perquè no tenien quatre mesos,
potser perquè ha canviat la situació familiar, hi van haver tres alumnes donats d’alta de 0
a 1 anys. Això aquest any ja no serà possible, perquè vostès han passat de donar un
servei de 21 alumnes a reduir-ho a 8. I això sí, això és tancar pràcticament una línia. I a
l’escola bressol del Cros, que podríem parlar també de l’escola de primària, que estan en
una situació semblant, tancar una línia, tancar una aula, diguem-li compactar-la, però
reduir la seva capacitat tant, és una sentència de mort, perquè és el que deia abans, les
famílies no estan esperant que vostès rumiïn si d'aquí tres mesos l’obriran o no l’obriran.
Les famílies s’han d’espavilar i han de buscar una altra escola bressol. I ja fa anys que
algunes famílies d’Argentona han d’anar a buscar escoles bressol fora d’Argentona, no
per voluntat, sinó perquè el servei que se’ls hi dona no és el que necessiten. I això ja
n’havíem parlat altres vegades, amb vostè com a regidor o amb els anteriors. I escolti una
altra cosa, no pot ser que ens digui que això que fa l’empresa és una qüestió interna. Jo
no estic parlant del conflicte laboral, això ha sigut un tema que ha sortit abans i que l’he
anomenat perquè és la mateixa empresa, estic parlant de que l’empresa ha tret dues
educadores i això no és una qüestió interna, això l’afecta a vostè que és el regidor
d’educació perquè això va en detriment de la qualitat de l’educació, està claríssim, dues
educadores menys. A una se l’ha acomiadat i a l’altra se l’ha traslladat. Això no és una
qüestió interna, això hi ha un contracte entre l’empresa i l'Ajuntament que s’ha de
respectar i l’empresa ha de respectar. Per això, quan vostès volen modificar el contracte,
ho porten al Ple, que és el que fem avui, ho porten al Ple perquè s’aprovi o no s’aprovi. I
resulta que l’empresa això s’ho ha saltat i ho està aplicant sense que s’aprovi al Ple. I si
vostè això no ho sabia, això s’ha d’aclarir, i secretaria de l'Ajuntament s’ha de mirar què
passa aquí. No sé si la comissió de seguiment o qui sigui, aquí s’ha de fer un informe a
veure per què aquesta empresa se salta els terminis i aplica, sota el seu criteri, allò que
creu convenient, en detriment del servei que ‘s'ha pactat. Aquí, això és una contractació
pública, és un contracte, amb uns plecs de condicions, i aquesta empresa va treure bona
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puntuació. El que vostè ha de fer ara és exigir que ho compleixi. I si avui s’aprova aquesta
modificació, que espero que no, l’empresa al cap d’uns dies la podrà aplicar, però no
abans. I no em digui que això és una qüestió interna, això és responsabilitat seva.
Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sr. Perejoan.

Sr. Joaquim Perejoan.- Jo no vull allargar-me molt, perquè com més m’allargo, més crida.
No cal que s’enfadi, perquè no ens hem d’enfadar. Jo li parlo de números i bàsicament
intento ser bastant coherent. Anem per part. El tema dels mesos, queda molt clar, jo
també tinc claríssim que fins als quatre mesos, jo també he sigut pare com vostè, i sabem
quan podem portar els nostres fills a l’escola bressol. Jo només li he comentat, i això és
cert, que les dades que se’ls hi van donar són del mes de juliol, quan vostè parlava del
maig, però és igual, no retornem cap aquí, que si els quatre mesos els faran o no els
faran. Tots faran quatre mesos, sis, i esperem que en facin molts més. Aquest no és el
problema. I torno a dir, que nosaltres no hem tancat cap aula. Evidentment, 13 més 8 en
fan 21. Celebro que se li donin molt bé les matemàtiques, perquè això ja ho sabem, és
cert, però no eliminem. Jo només li estic comentant que compactem, no eliminem, que
no ferim de mort a ningú i que atenem a tots els ciutadans. I qualsevol persona,
qualsevol família que vulgui inscriure als seus fills i filles a les escoles, bressol o primària,
nosaltres els atendrem. I sí que sabem quina és la realitat i sí que sabem el que passa.
L’empresa que està prestant aquest servei, vostè el que li està demanant és que en una
aula o no hi ha cap nadó a hores d’ara, hi tinguin dues educadores. Ja sabem que en un
món ideal podria ser, però no és el cas, anem a ser pràctics. No dramatitzem tant, perquè
no ho acabo d’entendre, això. Si una empresa veu que no té nadons, no té infants per
poder atendre, és obvi que aquelles educadores o bé les faci anar a un altre centre, que
jo ho trobo molt normal, vostè n’ha fet un altre drama, un altre més, però ho trobo molt
normal, que si en una aula no tinc alumnes, no puc donar classe. És obvi. Si no tinc
nadons, no els puc cuidar. I això també és obvi. Per tant, siguem una mica més realistes i
no alertem a ningú. El missatge és que qualsevol família que vulgui inscriure els seus
nadons de cara al curs 21-22, només ha de fer aquesta sol·licitud. Com bé abans ha
comentat el Sr. Fragoso. Aquesta és la manera d’actuar i on nosaltres els escoltarem. I a
partir d'aquí, actuarem en conseqüència. Si a hores d’ara tenim 5 alumnes dels 21 que
vostè ha esmentat, amb les educadores corresponents podran treballar. Que més
endavant en tindrem més? Doncs descompactarem aquesta aula que ara ens veiem, no és
una obligació, però és una qüestió de coherència. I no volem tancar res, no ens vulgui
carregar cap mort, perquè nosaltres intentem ser coherents. I en som conscients, de com
està actuant l’empresa, per això ens reunim amb ells i fem aquest seguiment. I l'empresa
no és que estigui fent mal ús del contracte. L’empresa senzillament el que ha fet és si ara
no puc seguir prestant el servei d’aquesta aula, he fet un moviment de treballadors. I
nosaltres, clar, la qualitat, la respectem i la posem davant de tot, és evident, però el que
no farem és demanar a una empresa que posi 4 educadores a una aula on hi ha 5
infants. Ja li dic, no em voldria allargar molt, perquè ara ens anirem repetint vostè sobre
lo seu i jo bàsicament només li parlaré del fet i de la coherència dels números. I aquesta
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modificació de contracte no és una sentència judicial i no és una sentència de mort per
ningú. Senzillament ve a ser una qüestió pragmàtica amb els números que actualment
tenim a la mà. I ja està. I no m’agradaria que s’enfadés ni que digués que educació vol
tancar. No, no volem tancar res, senzillament volem donar el millor servei possible a la
nostra població.

Sra. alcaldessa.- Sr. Collet.

Sr. Xavier Collet.- Escolti, miri, no es preocupi per si jo m’enfado o no m’enfado. És clar
que m’enfado, perquè no ho entenc, no entenc aquesta actitud i no entenc que vostè fugi
d’estudi tal com ho està fent, no ho entenc. Però vostè preocupis del servei que està
donant. No entenc per què es preocupa tant per l’empresa. Que és que ens han vingut a
defensar l’empresa? Si l'empresa no pot fer, si l’empresa no farà, que està aquí defensant
a l’empresa? Eh que no? Doncs no ho faci. Vostè ha de defensar el que diu el contracte. I
no sé com s’ha de fer, això, si la Sra. alcaldessa ho permet o li preguntem a la secretària,
si l’empresa no compleix el contracte i el Sr. regidor ens ha dit que ho està fent d’acord
amb vostè, que ja n’han parlat, i que vostè ho troba coherent i lògic, si l’empresa no
compleix amb el contracte, què hem de fer amb aquesta empresa? Alguna cosa s’ha de
fer, no ens podem quedar així tan amples. Jo demano a la Sra. alcaldessa o a la secretària
si és així, què s’ha de fer. Aquí no és qüestió de paraules, és qüestió de fets. Si vostè no li
vol dir tancar, jo li dic tancar, però no ens embranquem amb les paraules, mirem els fets.
Passem de 21 a 8. Tenint ja 5 matrícules . I tenint en compte que no s’han apuntat els
nadons que han nascut després del maig. No ens barallem amb les dates, però la
conclusió és aquesta. Els nadons que han nascut després del 14 de maig encara no s’han
apuntat. Tots els que han nascut després del 14 de maig no s’han apuntat. I els que
puguin haver nascut fins a finals d’any o després, evidentment no s’han apuntat. Tots
aquests encara no s’han apuntat. Llavors, la seva feina no és ni defensar l’empresa ni
preocupar-se per si jo m’enfado o no m’enfado. La seva tasca, la seva responsabilitat és
que l’escola tiri endavant i no tancar aquesta línia, perquè sí que això és una sentència de
mort en una escola tan fràgil com la del Cros. És una sentència de mort. Estem dient a
moltes famílies que portin als seus fills a altres llocs. Escolti’m una cosa, em pot dir com
és que hi havia tres preinscripcions fetes a l’escola Cargol treu banya, hi havia tres fetes,
això vol dir que hi havia un interès per anar-hi, que hi havia famílies que comptaven anar-
hi, no sé si en primera opció o en segona, en tot cas, hi havia famílies que comptaven
anar-hi, com és que al final s’han decidit per fer-ho a un altre lloc? Les famílies, en
general, tendeixen, tendim a fer les coses fàcils i portar els nostres fills a prop de casa. No
som els primers que volem portar a l’escola bressol fora del poble. Per tant, què ha
passat aquí? Vostè s’hauria de preocupar de que aquesta escola, que és una escola fràgil,
que té unes matriculacions força minvades, vostè s’hauria de preocupar de potenciar-la,
de sortir i dir no, aquesta escola la defensem, apostem per aquesta escola. No traiem cap
aula i esperem que els nadons que neixin a Argentona l’apuntin allà perquè és de molt
bona qualitat. Això és el que hauria de fer vostè, fer campanya per aquesta escola, no
estar-s’ho mirant i després dir ai, com no s’ha apuntat ningú, la tanquem. Escolti’m, els
serveis, si no es treballen, si no es fa campanya, si no es defensen, sobretot l’educació
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pública, si no es defensa, l’educació pública a vegades passa per moments difícils i baixos
i l’escola del Cros és una escola de difícil manteniment. Això ho sabem fa molts anys. i
s’ha de defensar. I vostè el que ha de fer és defensar l’educació a l’escola municipal del
Cros. Les dues. Especialment la del Cros i no defensant a l’empresa. Espero la resposta
sobre el tema del contracte de l’empresa i el seu incompliment.

Sra. alcaldessa.- Sobre el tema del contracte i el seu incompliment, que no l’acabo
d’entendre, perquè precisament el que estem proposant, per falta d’inscripcions, si no ho
he entès malament, no hi ha cap alumne inscrit en aquesta franja, oi Sr. Perejoan? Ara
sembla que hi ha un cert interès per nous naixements d’alumnes que en el seu moment
no podien inscriure, com el Sr. Perejoan ha dit, nosaltres atendrem aquestes famílies i
buscarem la solució, però a data d’avui, aquesta situació no és la que hi ha. Precisament,
el que estem fent ara, és fer una cosa que està prevista en aquest plec. Aquest plec el
vam aprovar, i ja preveia aquesta possibilitat de compactació que és, a part, una pràctica
que no deteriora l’escola, ho faria si deixés al carrer als alumnes, però és una pràctica
que es fa a moltes escoles bressol quan hi ha falta d’alumnes. El que no entenc i si és així,
a mi també em genera un dubte, i realment no coneixia, és que s’hagi acomiadat a una
educadora i s’hagi traslladat l’altra perquè ja s’està fent aquesta modificació abans de
passar per Ple. Si és així, és un incompliment de contacte, com vostè diu, i per tant, aquí
haurem de demanar explicacions perquè això no ho pot fer, l’empresa, sense haver
passat per Ple l’aprovació d’aquesta modificació. Jo, en aquest cas, si hi ha dubtes
raonables sobre això, crec que hauríem de plantejar-nos tirar endavant la moció, perquè
jo ho trobo greu.

Sra. Susana López.-Em permet intervenir, Sra. alcaldessa? És que estic escoltant tota
l’estona el debat i jo anava cap on acaba d’anar vostè mateixa. La pràctica de
compactació en el cas que no hi ha matrícules és una pràctica que es porta a moltíssimes
escoles bressol que tenen les característiques com la del Cros, que estan en un nucli de
població petit i no tenen gaires matrícules . El que jo em trobo, m’ha sobtat d’aquesta
proposta, és que es faci el mateix dia o una setmana després que s’ha obert el curs de
l’escola bressol, per això que deia el Sr. Collet, que hi ha nadons que segurament estan al
voltant de complir els quatre mesos i segurament aguantar aquesta aula un mes o un
mes i mig més, o un parell de plens més, ens farà replantejar-nos aquesta opció. Si
aquestes famílies, tal com ha dit el Sr. Fragoso, se’ls ha dit que no, igual és perquè les 8
places, no inscrites, però sí que han fet una preinscripció, per tant, ens podríem trobar
davant de que la solució que avui portem al Ple ja està desfasada. A mi m’agradaria saber
si s’ha fet, com es diu, introspectiva, de quants nadons han nascut del maig a ara mateix
al barri del Cros, tenint en compte que no només hi ha gent del barri del Cros que porta
els nens a l’escola bressol, sinó que hi ha molta gent del nucli que també aposta per
l’escola bressol del Cros i fins i tot de Mataró, que també aposta per l’escola bressol del
Cros, que també seria una manera d’incentivar les matrícules, com ha dit el Sr. Collet, que
poguéssim fer una mica més de propaganda de l’escola bressol. Jo proposaria, davant
dels dubtes de l’incompliment del contacte, perquè si quan fas un plec de clàusules, tens
l’obligació de tenir un personal mínim que et demana l'Ajuntament, si han fet fora una
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treballadora davant de l’expectativa de que tenien poques matrícules o una aula sense
nens, estan incomplint el contracte. Si s’haguessin hagut de quedar sense nens durant
dues setmanes o les que siguin, això no és problema nostre, és problema de l’empresa,
però nosaltres paguem un personal i aquest personal ha de ser-hi al seu lloc de treball. I
aquesta aula ha d’estar oberta fins que aquest acord surti endavant, si és que surt,
nosaltres ens estem plantejant votar en contra perquè veiem que les explicacions que
ens estan donant no són les que esperàvem. I a més a més, si no ho he entès malament,
després hi ha un període de 15 dies, que és quan entra en vigor aquest acord. Per tant,
aquesta aula ha d’estar oberta fins que això entra en vigor. Si no és així i aquesta
professional s’ha fet fora i s’ha compactat ja l’aula, o s’està incomplint el contracte,
l’empresa s’està fent de manera unilateral, o pel que jo he entès per les paraules del
regidor, ell està d’acord en que això ja s’estigui fent i d’acord amb una part del govern,
l’empresa ha decidit fer fora aquesta treballadora, la qual cosa per mi seria encara més
greu, perquè un regidor està incomplint el que seria la seva obligació. Per tant, jo
demano que tal com ha insinuat la Sra. alcaldessa, si no tenim les coses clares, retirem
aquesta moció, fem aquesta introspecció i veiem que no han nascut al barri i al nucli per
omplir l’escola bressol, si veiem que aquestes matrícules que diu el Sr. Fragoso no és
realment com diu ell sinó que tenien intenció d’anar a una altra escola i al final arribem a
la mateixa conclusió, nosaltres ens comprometem que podríem donar suport a la moció,
perquè entenem que és una pràctica habitual, sempre i quan hi hagi el compromís del
govern a que en números ens diguin amb quina demanda es plantejarien tornar a obrir
aquesta aula, si hi ha un nen que vol entrar, dos, quatre, quants seria que es plantejaria
aquest govern tornar a obrir aquest servei i nosaltres segurament les podríem recolzar.
En aquestes condicions, ara mateix, ens veiem obligats a votar en contra. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sr. Perejoan.

Sr. Joaquim Perejoan.- Gràcies, Susana per les paraules que has dit, vas amb molta raó
amb l’argumentari. El que evidentment ha anat fora de test, evidentment, és que jo dono
suport a una empresa que està practicant una mala praxi. Jo en cap moment he dit res
així, ha sigut el Sr. Collet el que ha volgut fer creure que jo estic a favor de l’empresa i que
hi tinc alguna cosa a veure, ha insinuat fins i tot això, i tot això és mentida. Senzillament
dic que si aquesta empresa té aules buides, les seves educadores no tenen la feina que
estan acostumades a fer. Ara bé, que vetllem per l’educació? Això és evident. No en el
barri del Cros, no a l’escola bressol, vetllem per l’educació a tot arreu. Vostès a vegades
parlen així, vinga, anem a tirar i esquitxar a tothom perquè aquests no en saben, i penso
que us esteu retratant quan parleu així, perquè vetllem per l’educació, vetllem per les
escoles, donem tot el suport a la comunitat educativa en tots els seus àmbits i aquí ben
bé que ens hi deixem tot el que cal i més. I per això tenim tot el personal tècnic i
administratiu de la casa que està treballant dia rere dia per intentar millorar. No només
mantenir sinó millorar el que tenim. I jo només he fet l’explicació d’uns números que hi
ha sobre la taula i que realment ens porten a pensar, com bé es fa a moltes altres escoles
bressol, a compactar dues aules. I sí que és cert que es passa de 21 a 8, perquè els
números són els que manen, però nosaltres no eliminem res. En tot moment he deixat la
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porta oberta a totes aquelles demandes de famílies que tinguin la intenció o creguin en la
possibilitat d’inscriure els seus fills o nadons a les nostres escoles bressol, que ho facin,
que ens ho demanin. És com hem començat. Vostès ara han començat a treure altres
recursos que en cap moment s’han dit. És més, tant de bo puguem obrir i oferir el servei
que s’ha vingut oferint fins ara. Ara bé, amb números a la mà, amb 5 infants dels 21 als
quals havíem o estem oferint, dona a pensar en fer aquesta compactació. Vostès s’ho han
agafat molt malament, però nosaltres no hem volgut eliminar res, senzillament el que
hem volgut és plasmar una realitat, que és aquesta. Que després hi ha un segon període
de preinscripció als voltants de Nadal, al gener? És cert. I aquí moltes vegades es passa de
2 a 4 o de 6 a 8. És cert. I aquestes són les dades que nosaltres recollim i fem servir
després pe mantenir o ampliar aquest servei. Que no ho veuen bé? Que creuen que és
precipitat? Bé, resulta que avui al Ple tothom té famílies, tothom coneix gent que volen
portar els seus fills a l’escola bressol. Perfecte. L’única pega que hem trobat és que no
se’ns havia comunicat fins ara. Si nosaltres no hem rebut cap notificació, i no és cap
crítica, senzillament estic dient que no tenim cap notificació. Si nosaltres haguéssim
tingut sol·licituds des del maig, com diu el Sr. Collet, o des de juliol, o fins ara, aleshores,
haguéssim canviat el sentit d’aquesta moció. És una moció que és doble, perquè per una
banda hi ha la compactació i per l’altra hi ha el tema de les permanències i acollides. Tot
es pot canviar. I no és qüestió d’enfrontar-nos. Senzillament és qüestió d’explicar els fets.
Jo crec, Sra. López, que els números que he exposat aquí i que estic compartint amb
vostès són els que hi ha, no me’ls puc inventar, amb això em baso. No vull malinterpretar
res, perquè nosaltres apostem per l’educació a tot arreu d’Argentona, a tots els seus
centres i totes les seves escoles. Clar, si de les meves paraules vostès en volen fer
reinterpretacions, aquí ja no hi puc entrar. Però només he explicat uns números, que són
modificables, clar, ningú diu que jo també conegui a dos famílies que tenen fills i els
volen apuntar a les escoles bressol, clar, perfecte. Tant de bo aquests números fossin
reals i els poguéssim aplicar. Jo no m’estic posant en contra de ningú, ni molt menys.
Sentint al Sr. Collet, que atacava, penso bé, és que no cal. I jo no treballo per aquesta
empresa i no hi tinc res a veure, senzillament he exposat una situació. I ja està. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Si és possible, podríem fer un recés telemàticament?

Sr. Xavier Collet.-Aquests 5 minuts és per reflexionar sobre el tema? Perquè voldria
parlar abans.

Sra. Susana López.- Jo voldria dir una cosa abans.

Sra. alcaldessa.- El Sr. Collet i després la Sra. López.

Sr. Xavier Collet.- Doncs si em dona la paraula, tres coses molt breus. El Sr. Perejoan jo
té cap notificació del juliol fins ara, des del maig fins ara, perquè els pares no poden fer-
la. Si haguessin enviat una carta a l'Ajuntament dient al setembre voldrem matricular el
nostre fill vostès li haguessin contestat no es preocupi, vingui al setembre perquè ara
encara no pot fer-ho, perquè no es reserven places. Per tant, és normal que no hagi



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

567

tingut cap notificació des del maig fins ara, però n’hi hauran. Dels tres que conec jo, que
han nascut després del maig, n’hi ha un del Cros i dos del nucli d’Argentona i tots tres
tenen intenció de ser-hi. Una cosa. La segona, abans la Sra. alcaldessa ha dit que si hi ha
indicis raonables. No són indicis raonables, és segur. Si vol li dono el nom de la persona,
ara no. Avui estem a 13 de setembre i aquesta educadora fa 13 dies que està
acomiadada. L’empresa l’ha acomiadat perquè ha aplicat això que justament avui s’havia
d’aprovar- hi ha una educadora que és la que donava suport, que l’han traslladat a un
altre centre que gestiona la mateixa empresa. I la tercera cosa, i acabo, és que mirem-nos
l’escola del Cros i l’escola bressol del Cros com un servei municipal, no un servei només
per les persones que viuen al Cros, perquè no és així. Perquè hi ha alumnes, hi ha nens i
nadons del nucli d'Argentona que van a l’escola del Cros i que estan molt contents
perquè funciona molt bé, a l’escola del Cros i a l’escola bressol. Per tant, mirem-ho com
un servei més municipal, no és exclusiu del Cros. I a més, també hi van, alguns alumnes,
en algun curs, també hi van de Cabrera, per exemple. I ja està. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sra. López.

Sra. Susana López.- Només, reiterar això que ha dit el Sr. Collet, que jo també havia dit
abans, que no és una escola bressol que només doni servei al barri del Cros. Reiterar que
ens podem esperar a prendre aquesta decisió un temps, per aquesta introspecció per
veure si realment hi ha famílies que estarien interessades, és tan fàcil com trucar per
telèfon o poder fer alguna nota de premsa que arribi a totes les famílies que tenen
nadons que acaben de néixer o naixeran en breu, dient que hi ha la possibilitat d’aquesta
escola bresso. I Sr. Perejoan, no és una crítica, a mi, quan vostè fa la seva intervenció i
parla en plural, a mi em costa de reconèixer-me en alguna afirmació que ha fet, perquè jo
crec que jo no m’he enfadat, no he posat el crit al cel, he dit que és una pràctica la que
vostès porten a aprovar, que fan altres Ajuntaments i que l’entendria, el que dic és que
les coses que avui han sortit al Ple em fan replantejar-nos que es pugui votar això i es
pugui portar endavant. De fet, per això la Sra. alcaldessa proposa cinc minuts de recés,
perquè crec que hi ha coses que no queden clares. Per tant, quan parli, quan doni la
rèplica, si us plau, no parli en plural, perquè jo no em sento al·ludida en moltes de les
coses que vostè ha dit. Gràcies.

Sr. Joaquim Perejoan.- El plural, jo puc parlar de vostè, també, al Sr. Collet el puc tractar
de vostè o ell representa a una formació i la pluralització no ve per totes les intervencions
de la gent o no per tots els membres del Ple. Si vostè s’ha sentit al·ludida en alguna frase,
només estic dient que de la seva intervenció, que ha estat molt coherent, hi ha hagut una
cosa, a la qual he fet referència abans, amb la qual no estava d’acord, i a més a més he
singularitzat perquè no hi hagi males interpretacions. Aquí no és qüestió de crear-se
amics ni enemics, simplement és treballar conjuntament. I l’educació, en el barri del Cros,
jo penso que singularitzem massa aquí, quan hem de parlar d’Argentona, perquè és un
col·lectiu de dues escoles bresso, quatre centres i un institut, i en fi, nosaltres treballem
pel bé de tots aquests centres educatius en general, no volem ni singularitzar ni
particularitzar ni molt menys. Cada escola i cada centre és diferent i aquesta és la
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grandesa que tenen els centres. I és cert, i aquí tant vostè com el Sr. Collet ho han
esmentat, és cert que és una escola on no només hi va gent del barri, no només hi va
gent del nucli, no només de pobles del voltant, sinó que també de gent que ve a treballar
a Argentona i són de fora. I d'això en som conscients, tenim aquestes dades. Per tant, és
un centre com qualsevol altre i al qual defensem i aquí s’ha dit, té una qualitat educativa
excel·lent, amb un gran personal, al qual sempre els hem defensat. Treballem pel bé i ens
agrada reforçar el paper de l’educació dins la nostra societat. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sr. Puig.

Sr. Àngel Puig.-Simplement constatar ràpidament que al llarg dels dos mandats
anteriors, en els que vaig portar educació, hi ha hagut un mínim de tres compactacions a
l’inici de curs de l’escola bressol Cargol treu banya i al llarg del primer trimestre i el segon
trimestre s’han recuperat aules que s’havien compactat degut a la inscripció de nadons
que ja han complert les 16 setmanes i s’han pogut incorporar a l’escola bressol. I ho dic
com una pràctica que ja es realitza i s’ha realitzat. Simplement era aportar aquesta dada
històrica que hi ha hagut al llarg dels anys.

Sra. alcaldessa.- Si estan d’acord, retirem la proposta, esperem un temps prudencial a
veure si realment tiren endavant aquestes matrícules d’aquests alumnes que ara no hi
són, però sembla que hi poden ser i d’altra banda, demanarem explicacions a l’empresa
sobre aquesta qüestió que el Sr. Collet ens ha informat i que jo no sabia i l’empresa no
pot fer aquesta compactació sense haver passat pel Ple prèviament i per tant, no seria
correcte aquesta gestió i això és el que investigarem.

Sr. alcaldessa.- Fem el minut de silenci que no hem fet al principi, per si algú ha de
marxar abans, que no s’ho perdi.

Sra. Susana López.- Jo hauré de marxar abans per motius personals.

Sr. Josep Arenas.- Abans li volia fer un prec, del tema de la liquidació del primer
trimestre, que com les dades que s’han donat no eren exactes, li volia demanar que
passés al proper Ple.

Sr. alcaldessa.- És donar compte.

Sr. Josep Arenas.- Sí, doncs donar compte amb les dades fidedignes.

Sr. alcaldessa.- D’acord. Anem a procedir al minut de silenci i de dol per condemnar
l’assassinat d’una dona a Sabadell i Sant Vicenç de Castellet.

Vist que el Ple de l'Ajuntament d’Argentona va acordar el 2 de novembre de 2020 una
moció per portar a terme un minut de silenci per condemnar públicament els assassinats
per violència masclista a Catalunya, el Ple municipal, adoptant el compromís per



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

569

expressar de forma pública i el rebuig envers els assassinats a dos víctimes de les
violències masclistes, tant al nostre municipi com al territori de Catalunya i per mostrar
públicament el nostre dol. Vistes les notícies, que el dilluns 19 de juliol un home de 60
anys va comunicar a la policia que havia assassinat a la seva parella, la senyora de 38
anys era veïna de Sabadell i el seu victimari tenia antecedents de violència masclista
d’una anterior parella. El dia 29 de juliol, a les 3 de la matinada, a Sant Vicenç de Castellet,
es va produir un nou feminicidi al trobar el cos cremat d’una dona de 30 anys.
L’assassinat va ser comès per part de la seva parella, que es va suïcidar. Al lloc dels fets hi
havia la seva filla, un nadó de 20 mesos d’edat que va partir cremades i que ha quedat
orfe a càrrec de la DGAIA. Existeixen denúncies prèvies al jutjat per violència contra la
dona de Terrassa per violència verbal, on s’estava tramitant també el divorci. El dia 30 de
juliol va ser assassinada al seu domicili de Cambrils per la seva parella de 53 anys
després d’una discussió. La dona tenia vigent una ordre d’allunyament contra el
maltractador que tenia prohibit acostar-se a menys de 200 m per episodis anteriors de
maltractament. Ara és a la presó per aquests fets. El 3 d’agost es va trobar el cos sense
vida i amb signes de violència d’una dona de 30 anys, veïna del barri de Campoamor, de
Sabadell, encara en procés d’investigació. El 24 d’agost es va trobar assassinat a un nen
de dos anys a Barcelona, presumptament a mans del seu pare. És la cinquena víctima de
violència masclista vicària d’aquest any a Espanya i la número 42 des del 2013. El 3 de
setembre, a Vilafranca del Penedès, s’ha produït el feminicidi dins de l’àmbit familiar
d’una dona de 60 anys quan presumptament el fill ha assassinat amb arma blanca a la
seva mare al seu domicili familiar. Això ve a rectificar el títol de la lectura, que només he
fet referència a dos casos i, com és evident, no és aquest el cas, són molts més casos,
malauradament. En conseqüència i, en memòria de totes aquestes dones i criatures que
han estat víctimes de les violències masclistes, l'Ajuntament d’Argentona condemna
aquests assassinats i manifesta que la violència masclista és una qüestió política de
primer ordre i expressa el seu rebuig a qualsevol forma de violència masclista.
Tanmateix, donem el nostre sentit condol als familiars i a les persones properes de les
víctimes d'aquests feminicidis. Volem fer palès la violència contra les dones és una
violació contra els drets humans i constitueix un dels principals obstacles per aconseguir
una societat igualitària i plenament democràtica. El Consistori reitera el seu compromís
per a continuar treballant de forma continuada amb la lluita contra aquesta xacra social i
aposta per treballar conjuntament i de forma transversal des de les diferents regidories
per incidir en l’eradicació de les violències masclistes amb accions de sensibilització i
prevenció, apel·lant al conjunt de la ciutadania per detectar-les i prevenir-les. A Catalunya
s'han produït 97 feminicidis i 4 homicidis vinculats des del 2012. Durant l’any 2021 hi ha
registrades 11 víctimes mortals per violència masclista, 9 en l’àmbit de la parella i 2 en
l’àmbit familiar. Es proposa, per tant, donar compliment al compromís adoptat per la
Corporació realitzant un minut de silenci com a mostra de dol i per expressar de forma
pública i en memòria d’aquestes dones i aquest infant, el nostre rebuig i condemna a
totes les expressions i formes de violència masclista.

En aquest moment es realitza un minut de silenci.
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...

En aquest moment abandona de la sessió el Sr. Francisco Fragoso

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals

4.1) Moció conjunta dels grups municipals Unitat, Argentona per la República i Junts
per Catalunya, Argentona, per al reconeixement públic del dol perinatal,
gestacional i neonatal

Sr. alcaldessa.- Sra. Cabot.

Sra. Agnès Cabot.- A continuació presentem aquesta moció, que és pel reconeixement
públic del dol perinatal, gestacional o neonatal, que és un tema que està encara molt
invisibilitzat i que malauradament pateixen moltes famílies. Aquesta moció, com les
darreres que hem presentat des d’Unitat, la del permís de menstruació o anteriorment la
del canvi de nom en els formularis administratius, perquè es tingui en compte la
diversitat de gènere, tenen per objectiu fer un pas més enllà de ser mocions merament
declaratives. Pretenen, a més a més de posar damunt la taula qüestions poc visibles,
introduir canvis, plantejar accions concretes que milloraran la vida de la ciutadania.
Perquè impulsar polítiques feministes també vol dir això, vol dir posar la vida i les cures
al centre de les polítiques públiques, donant resposta a les necessitats i demandes de la
ciutadania. I en aquest cas, vol dir que contribuïm a que a partir d’ara, si hi ha alguna
família d’Argentona que es troba en aquesta situació, molt més freqüent del que ens
pensem, no s’hagin de sentir soles per poder afrontar-la. En aquest cas, proposem donar
resposta a aquest fet adquirint diversos acords:

“La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades,
l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96
entre el dia 1 i els 28 dies.

Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació,
ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28
setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels
nounats fins als 28 dies de vida.

La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra
societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una
pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor. Ha
estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats,
que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat,
reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill o filla. Actualment són
diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i
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acompanyar les famílies, cada vegada hi ha professionals més preparades que
acompanyen les famílies en tot moment i existeixen grups de suport per famílies que
han passat pel mateix procés.

També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments que, compromesos amb el
fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues
perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per
facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un espai
col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la
pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns ajuntaments
realitzen activitats conjuntes en memòria uncop l’any i possibiliten que les famílies que
així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual. Per aquest motiu,
considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de
reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers
estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal,
donant-li la importància que es mereix.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Unitat · Argentona per la República proposa
que l’Ajuntament d’Argentona es posi al costat de les famílies que han tingut la pèrdua
d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal i les acompanyi en el seu
dol, pel que proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un
espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,
gestacional o neonatal en forma d’espai físic als cementeris municipals.

SEGON.- L’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència d’aquest espai de
dol i a fer-ne difusió a través dels seus canals de comunicació.

TERCER.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i oferir acompanyament als
progenitors que es trobin en aquestes situacions.

QUART.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar campanyes de
sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies,
a més de realitzar alguna acció commemorativa el dia 15 d’octubre, Dia Mundial de la
mort gestacional i neonatal.”

Sr. alcaldessa.- Sr. Calvo.

Sr. Bernat Calvo.- Gràcies, Agnès per aquesta moció. Crec que està molt bé tenir
aquesta sensibilitat cap a tots aquests casos que són tan dolorosos i segurament es
pateixen molts cops en silenci. Qualsevol mesura que sigui de reconeixement, d’estar al
costat d’aquestes famílies, doncs crec que és importantíssim, perquè molts cops queda
invisibilitzat, tot i que efectivament, ha de ser una cosa que les mateixes famílies ho
vulguin, vulguin tenir aquest suport o aquest espai. Naturalment, és una qüestió que ells
mateixos ho han d’anar veient, però crec que com Ajuntament és molt encertada
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aquesta moció de posar a disposició tots aquests mecanismes, el reconeixement,
l’acompanyament i l’espai físic, perquè puguin enterrar als seus petits. Llavors, dins de lo
que podem fer de les competències municipals, la moció és molt encertada, perquè
intenta explorar tots aquests límits. I no només com a Ajuntament, com a éssers
humans, crec que és molt encertada aquesta moció d’intentar donar aquest suport i
donar una mica més de visibilitat a un problema que molts cops queda com un tabú o
molt invisibilitzat. Per tant, de seguida vam decidir com a grup municipal, adherir-nos i
hi votaríem a favor. I donar-vos les gràcies per haver preparat aquesta moció.

Sr. alcaldessa.- Sra. López.

Sra. Susana López.- Jo, en el mateix sentit que el Sr. Calvo, donar les gràcies al govern i
a la regidora Cabot i a la regidoria per presentar aquesta moció. La trobem molt
encertada i necessària per, tal com ha dit la regidora, donar visibilitat a coses que fins
ara eren tabús. I aquesta moció, que dona suport a aquestes famílies que pateixen
aquesta pèrdua, entenem que és molt necessària. Dit això, aprofitem, que ningú ens
malinterpreti, per demanar al govern que es faci, en la mesura del possible, difusió dels
horaris dels cementiris municipals, quan estan oberts, perquè les famílies puguin anar a
veure, a sentir, a fer el reconeixement als seus éssers estimats que ja no hi són entre
nosaltres, perquè per desgràcia sé que hi ha moments que és difícil accedir, quan és un
dia per nosaltres especial, i ens agradaria que es pogués fer aquesta difusió perquè
tothom pugui saber els horaris. Torno a reiterar la meva felicitació i evidentment,
votarem a favor de la moció.

Es procedeix a la votació.

Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents
(Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Susana A. López Rico, Josep Arenas Ponsa, Bernat
Calvo Català i Cristina Maynou i Casanovas)

En aquest moment (les 21:41 hores es realitza una pausa d’uns minuts

...

En aquest moment (les 21:44 hores) es reprèn la sessió seguint l’ordre del dia establerta.

4.2) Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa al local de la gent
gran del Cros

Sr. alcaldessa.- Sr. Collet.
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Sr. Xavier Collet.- La interpel·lació era en motiu de poder parlar d'això del local de la
gent gran del Cros, de la gestió que hi ha hagut aquests últims anys. Ja sabeu que
nosaltres, en dos Plens, vam estar preguntant sobre aquest local i la seva obertura, quan
ja s’havia obert el del nucli d’Argentona, el del Cros encara estava tancat. En el Ple no
se’ns van donar les explicacions que, després, el mateix regidor, ens va aclarir enviant un
correu. A partir d'aquí, hem estat mirant en aquest expedient què és el que havia passat
amb el local del Cros. La veritat és que és una mica escandalós, perquè els impagaments
dels rebuts del lloguer han durat molts mesos i anys i el que presentàvem aquí és vàries
preguntes, però com amb el regidor ja n’hem parlat, no tot el que ens hauria agradat,
aquest estiu no, haguéssim preferit poder-ne parlar una mica més, però com també sap
de què va, doncs això, demanar explicacions de què ha passat amb el local. També ja
hem dit unes quantes vegades que no estem d’acord amb el seu tancament i què ha
passat amb la gestió dels lloguers i del contracte amb el propietari del local. A partir
d'aquí, suposo que el regidor ens pot explicar amb detall tot això que preguntem.
Gràcies.

Sr. alcaldessa.- Sr. Pasqual.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Bé, amb la qüestió del local del Cros, és molt senzill. Aquest
local era de Caixa Laietana, després va passar a ser de Bankia, després de CaixaBank, i
amb tot aquest canvi de propietaris, ells, algú d’ells es va oblidar d’enviar les factures a
l'Ajuntament i des del març del 2020 fins a desembre, no enviaven factures encara que
l'Ajuntament les reclamava. A partir del 2021, totes les factures de gener a juliol estan
aprovades, pendents de pagament, que suposo es realitzarà en breu. Però vull que quedi
claríssim que no és que l’Ajuntament hagi deixat de pagar, és que no arribaven les
factures. I per molt que telefonaven ens deien que això era de Bankia, que era de
CaixaBank, i no hi havia manera de concretar qui era el gestor. Després això va passar a
una companyia que les administrava, que són amb els que finalment vam tenir relació i
vam aconseguir desencallar tot el tema. Em pregunta si aquestes mensualitats generen
comissions. Pel que jo sé, en principi no, perquè són ells els que han deixat d’enviar les
factures. Si a més que no les envien, generen comissions, suposo que seria una qüestió a
dir-li en judici. Parla de la reubicació. La reubicació ja està feta. Per una banda, hi ha
l’entitat que gestionava l’espai, que ara també s’està remodelant, que és l’associació de
veïns que també hi ha hagut un canvi de direcció. Amb totes les entitats aquestes s’estan
fent uns canvis i jo crec que s’està intentat col·locar bé. Les noves activitats que es
programaran, si voleu ho envio per escrit, perquè és una llista llarga, com exercicis de
mobilitat, manualitats, promoció del curs de gimnàstica, intercanvi cultural, receptes de
cuina de diferents llocs, hi ha jocs de taula... Són tota una sèrie d’activitats. No sé, també
hi havia una altra interpel·lació del PSC al respecte, podríem empalmar o amb això el Sr.
Collet creu que té prou respecte al que preguntaven, perquè també hi ha l’altra
interpel·lació.

Sr. alcaldessa.- Sr. Collet.
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Sr. Xavier Collet.- A veure, no és tan fàcil, com vostè diu, perquè jo vaig anar a veure
l’expedient i no hi ha cap reclamació de factures per part de l'Ajuntament. El que sí que hi
ha són reclamacions de diferents gestories, en representació del propietari, que
reclamen, per exemple, el 2015, el pagament de 7 mesos del 2012, el pagament de tot el
2013, el pagament de tot el 2014 i el pagament de 9 mesos del 2015. I això els van
reclamar l’octubre del 2015. Després, el febrer del 2016, al cap de 4 mesos, els donaven 7
dies per pagar, perquè encara no havien pagat, vostès. I el març del 2016 envien una
carta dient miri, ja pagarem, però haurà de ser l’abril del 2016. És a dir, pagar els mesos
del 2012 pendents, si al final es va acabar fent, va ser l’abril del 2016. Jo no sé si en un
lloguer, quan l'Ajuntament arrenda un local propietat d’un altre, si la tramitació d’aquest
pagament del lloguer està pendent de la factura, això ho preguntaria a secretaria, perquè
quan un té un lloguer i deixa de pagar, està posant en risc la continuïtat del contracte. Si
tu estàs ocupant un local, el que sigui, i deixes de pagar al propietari, el propietari té la
legalitat de la seva banda per rescindir el contracte i fer fora. Per tant, no sé si és
responsabilitat, no sé si podem dir que és responsabilitat del propietari que no ens
enviava les factures, però si era un lloguer i teníem un contracte i nosaltres ocupàvem
aquell local i el vam ocupar duran tots els mesos i es feia servir i és a nosaltres que ens
ha de preocupar que aquell local que feien servir els avis del Cros, estigués en condicions
i no ens fessin fora d’un dia per l’altre. No sé si aquests contractes de lloguer, la
tramitació és com una factura d’un proveïdor que fa una feina i t’envia una factura. Jo
crec que la responsabilitat de pagar els lloguers és de qui vol utilitzar aquell local.

Sr. alcaldessa.- Sí que la tramitació és aquesta, perquè com saben, l’administració, la
seva forma de pagament és prèvia aprovació de factura i el que no és habitual i no hauria
de ser és que es faci un càrrec en compte, que és el que habitualment fan amb els
lloguers de les persones que no som administració. I aquí puc donar fe que hi ha hagut
moltíssimes trucades per part de serveis econòmics i avisos constants de no ens en
sortim. Estem parlant, com deia el regidor, d’uns bancs, que no hi havia ningú al darrere,
no hi havia manera de parlar amb una persona que ens atengués i l’intent s’ha fet per
activa i per passiva. No hi ha hagut una mala praxi per part de l'Ajuntament en cap cas.
Sinó, els propis serveis econòmics haurien advertit d’aquesta irregularitat i no és així.

Sr. Xavier Collet.-Si fos així com diuen, en l’expedient constaria alguna providència,
alguna correspondència que digui escolti’n, ens han de presentar les factures i mentre no
ho facin, nosaltres no podem pagar, però el contracte, és a dir, hi hauria alguna
documentació per salvaguardar els interessos de l'Ajuntament, que és no deixar de
pagar, com a responsabilitat nostra.

Sr. alcaldessa.- Demanaré a serveis econòmics, perquè això segurament són correus
electrònics o són escrits, ho desconec, però que no formi part de l’expedient, com és el
del seu moment, quan es va fer el lloguer, dels tràmits que es van fer en el seu moment, i
una altra cosa diferent és que serveis econòmics, veient aquesta situació irregular, pel
seu compte, van fer aquestes trucades, jo diria que inclús correus i escrits, però els
demanaré que em facin un recull de tots aquests intents de contactar amb la propietària.
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Sr. Xavier Collet.- Gràcies. Jo volia comentar alguna cosa més, però en tot cas, fa molts
anys que es fan servir correus electrònics per molta correspondència i traspàs
d’informació i també fa anys que aquests correus electrònics s’inclouen en els expedients
administratius. De fet, en aquest expedient n’hi ha algun, de correu electrònic. I per tant,
entenc que si no n’hi ha més és perquè en realitat no hi són. Jo el que voldria aclarir, si no
és ara, demanaria que des dels serveis jurídics, voldria aclarir això, de qui és la
responsabilitat quan es deixa de pagar un lloguer. En aquest cas, quan és l’administració
la que accedeix al local, de qui és la responsabilitat quan es deixa de pagar el lloguer.

Sr. alcaldessa.- Sra. secretària.

Sra. secretària.- Jo he pres nota per poder buscar la documentació per poder veure com
ho tenim regulat en el contracte i poder-li contestar degudament.

Sr. Xavier Collet.-D’acord, ja m’està bé, gràcies. El que volia també acabar parlant és del
final que ha tingut aquest local. És a dir, resulta que aquest local ens interessa molt,
suposo que ens interessa molt, perquè és un servei que es dona als avis del Cros, és un
servei que fa anys que es dona. De fet, a la documentació de l’expedient hi ha alguna
carta que diu que es notifica a la propietat de dir ei, ens interessa molt renovar aquest
contracte. Perquè aquest contracte es va fer el 2008 i s’acabava el 2012. 4 anys. I des del
2012 no hi ha hagut renovació del contracte. I fins el 2016 no s’envia una carta dient ei,
ens interessa molt renovar aquest contracte, però no s’ha fet res, el contracte estava allà
abandonat. Resulta que hi ha hagut aquests impagaments, amb tot això. jo el que no pot
ser és que després de tot això, se’ns digui no, però com no es feia servir, pues queda
justificat tancar-lo. No, no queda justificat tancar-lo.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Com que no es feia servir? Clar que es feia servir.

Sr. Xavier Collet.- Bueno, no sé si era en el Ple anterior o potser en alguna conversa,
vostè va dir que hi anaven pocs usuaris i que aquests pocs usuaris els podem encabir a
l’altre local que té l'Ajuntament.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Això no és dir que no es feia servir.

Sr. Xavier Collet.- D’acord, es feia servir poc, d’acord. Jo el que no crec és que puguem
argumentar el tancament d’un local després de tot això. És a dir, com no ens surt bé la
gestió, no passa res, el tanquem, els ajuntem amb els joves i els avis estan
encantadíssims. Jo crec que els avis del Cros, igual que els avis residents al nucli
d’Argentona, necessiten tenir un local per ells i els joves un local per ells, també. Són
activitats i ambients molt diferents. L’àmbit que pot tenir un local de joves no és l’ambient
que els agradaria als dels avis del Cros ni als d’Argentona. És evident que aquest servei hi
ha de ser-hi, i era útil i en tot cas, sempre es pot millorar i sempre es pot fer campanya
per dir escolteu, anem a donar-li un altre aire a aquest local, però no tancar-lo. Perquè
una altra vegada, estem tornant a tancar un servei que el nucli, els veïns del Cros, jo crec
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que l’han de tenir. És que mira, que en aquest mandat és el primer que hi ha una
regidora de genet gran i precisament ara el que fem és tancar el local del Cros. No sé, no
s’entén. Jo crec que el final d’aquest local no pot ser el tancament. I jo crec que haurien
de resoldre el que ha passat, sigui el que sigui, resoldre-ho per tornar-lo a obrir. Si no és
aquest, un altre, però no barrejar-ho i dir-nos que barrejant-ho amb els joves no passa
res perquè els horaris concorden. Jo crec que això no és l’argument. Des de la regidoria
de gent gran jo crec que hauríem de vetllar per mantenir un local com aquest. Gràcies.

Sr. alcaldessa.- Jo crec que nosaltres no hem dit mai això, el que sí que hem dit és que hi
ha una notificació per part de la propietat dient que el lloguer que estàvem pagant era al
voltant d’uns 300 € al mes i passava a costar uns 800 € i aquí, amb tots els respectes, es
veu un aprofitament per part de la propietat per aquest local, que vostès l’hauran vist
segur, no val 800 €, no és un preu de mercat i per mi és un abús que fa en aquest cas la
propietat, que l'administració no hauria de permetre, perquè també ha de vetllar pels
interessos públics. Llavors, nosaltres no és una solució que ens agradi, però és una
solució provisional, en el moment que ens trobem, que nosaltres estem buscant un altre
local al barri per poder tornar a tenir un local per cada un dels serveis, com vostè deia, de
joves i de gent gran. El que hem pogut fer, també provisionalment, en base al tipus de
servei que podem fer amb joves ara en situació de pandèmia, que no permet una
activitat més lúdica i similar a la que s’havia fet antigament. Tota la part que podem fer
s’està podent fer perquè ho permet l’activitat en si, a l’escola. És cert que s’ha utilitzat un
espai de l’escola, la biblioteca, que s’ha vist que no és el millor i el que es fa és buscar una
solució perquè no sigui dins d’aquest espai, que pugui ser dins l’escola, però a un lloc
més adequat. Però sempre estem parlant d’una situació provisional. A nosaltres ens
semblava que no era de rebut passar de pagar 300 € a 800 €, amb un local que no val
aquest preu i que aquí hi ha un abús claríssim. Aquí hi ha algú que ha volgut aprofitar-se
de l’administració i crec que tampoc ho hem de permetre. Torno a dir, la situació
provisional en que estem, pel tipus d’activitat que estem fent amb joves, ens permetia
aquesta reubicació a l’escola, millorable, per això estem mirant perquè sigui la solució
millor, i estem buscant i hi ha hagut diferents estratègies que hem intentat i que de
moment no han sortit bé, però que continuarem buscant aquesta solució. No sé si el Sr.
Pasqual també anava a contestar alguna cosa més.

Sr. Joan Maria Pasqual.-No, en la mateixa línia. No entenc que es digui que hem
desemmantellat el local, perquè el local no valia el preu que estaven demanant. En
aquest moment, podem compaginar provisionalment els horaris, esperem poder-ho
solucionar aviat i tenir un local amb les característiques necessàries. Però la nostra
intenció no és tancar cap servei, en absolut, li puc assegurar.

Sra. alcaldessa.- Sr. Collet

Sr. Xavier Collet.- Gràcies. A veure un moment, Sr. Pasqual, jo no dubto que la seva
intenció és molt bona, però la realitat és que s’ha tancat, això tampoc ho podem obviar.
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Sr. Joan Maria Pasqual.- No s’ha tancat. S’ha tancat un local, no el servei.

Sr. Xavier Collet.- S’ha tancat un local. El que no teníem entès és que aquesta reubicació
provisional era a l’escola.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Els que feien el reforç escolar allà han passat a fer-ho a l’escola.
I a partir de les cinc de la tarda, només hi ha la gent gran. Al local que queda.

Sra. alcaldessa.- Els joves estan a l’escola fent el projecte espai jove.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Exacte.

Sr. Xavier Collet.- Els joves han anat a l’escola i l’espai jove ha quedat pels avis. És així?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Exacte. A les tardes.

Sr. Xavier Collet.- Però si em diu que els joves han anat a l’escola... No ho entenc, eh?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Al matí es feia servir per formacions i coses d’aquestes i el casal
d’avis del Cros només anava a les tardes. Hem mantingut el mateix horari que abans. A
partir de les cinc de la tarda.

Sr. Xavier Collet.- A l’espai jove?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Exactament.

Sr. Xavier Collet.- D’acord. Per acabar. Evidentment, si el preu que ara ens demana la
propietat, és desorbitat i no s’ajusta a les característiques del local i és un preu excessiu,
evidentment que no hem de pagar un preu excessiu, això estem d’acord. El que passa és
que darrere d’aquest historial que ha passat amb els rebuts des dels 2012, que per cert,
no ho hem comentat, però ara encara n’hi ha de rebuts pendents per pagar. Clar, amb
aquest historial, no sé si la propietat no diu escolta, prefereixo que hi hagi un pagador
més regular, no ho sé, això ho dic des del desconeixement, però quan des d'aquí no es fa
la feina com s’hauria de fer, crec jo, bé, no sé si tot és responsabilitat de la propietat, no
ho sé. En tot cas, la gestió que hi ha hagut dels rebuts ha sigut nefasta. Veure tot lo que hi
ha pendent i que no s’ha anat pagant, jo crec que ha sigut molt nefasta, aquesta gestió.

Sra. alcaldessa.- Jo crec que ho està dient al revés. El que ha sigut nefast ha sigut la
gestió de l’empresa, que no ha presentat els rebuts, quan sap que, ho havia fet, i en algun
moment, en alguna fusió bancària, imagino jo, algú es va despistar i no va traslladar a qui
li tocava que s’havia de continuar girant rebuts a l'Ajuntament. I serveis econòmics, em
consta, reiteradament va reclamar aquests rebuts, perdent el temps que era d’escàndol. I
si a l’altre costat no hi havia ningú amb interès, perquè de vegades sabem que quan és
un particular, el particular és el primer interessat i és la seva petita renda que té, però un
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banc, se li perden les coses i això ho hem vist molts cops. I això és un petit exemple més.
No és una nefasta actuació de l'Ajuntament. I ha estat l’empresa qui ha estat nefasta, la
seva actuació, per tot, perquè no presentava les factures i perquè després de cop i volta,
decideix pujar amb aquests preus desorbitats. Falta veure si ho lloguen, perquè dubto
que algú vulgui pagar aquests diners per un local que és relativament petit pel que
demanen.

Sr. Xavier Collet.- Ja ho he entès i per això després he preguntat de qui és la
responsabilitat en aquests casos. També he dit abans que com a l’expedient no consta,
aquestes demandes de les factures, per això he fet la valoració que he fet. Si secretaria,
en els propers dies, em pot explicar la responsabilitat, com es reparteix en aquests casos,
ho agrairé.

Sra. alcaldessa.- Si els sembla, com hi ha una interpel·lació del PSC relativa també a
aquest tema, si volen, el posem a continuació i així acabem de parlar de la qüestió. Li
passaria la paraula a la regidora o regidor que ho vulgui comentar.

Sra. Susana López.- Jo mateixa. Moltes de les coses que preguntem ja s’estan debatent a
la moció, per tant, a veure si podem avançar una mica. Jo, abans de fer lectura de la
interpel·lació, a veure si puc aclarir una mica, perquè les dades que ha donat el Sr. Collet,
que jo era la regidora responsable del casal d’avis del barri del Cros, així que a esperes de
que la secretària ho digui, la responsable d’aquest contracte, jo era qui firmava aquestes
factures quan arribaven. I la realitat del que va passar en aquella època, al principi quan
vaig veure l’expedient no ho recordava, però vaig estar mirant correus electrònics antics i
es que va passar en aquella època és el que ha passat ara, que van passar anys que no
presentaven cap factura i de cop i volta van presentar quatre anys de cop. Evidentment,
no teníem crèdit disponible per pagar-ho i es va haver d’esperar a la incorporació de
crèdit. Es va haver d’esperar a l’any següent per pagar. En aquell moment, vam reclamar,
des d’alcaldia, la renovació del contracte, i no va haver-hi manera de trucar a la porta
adequada per renovar aquell contracte. Per tant, nosaltres el tema de que no s’hagi
pogut renovar el contracte en aquest cas, no el critiquem. Jo penso que és precipitada
l’opció de deixar el local, que segurament el preu és excessiu, però que s’hauria hagut de
renovar com a mínim per un any, fins que trobem un altre local. Al barri hi ha locals i
segurament, amb un temps prudencial, es podria haver habilitat un altre servei i amb un
contracte pont d’un any, segurament, sabem que estem pagant un preu desorbitat pel
servei, però haguéssim pogut tenir el servei obert mentre s’estava habilitant un altre
espai. Per tant, la nostra interpel·lació va més en el sentit de com queda ara el servei que
no pas de la gestió del contracte, perquè la nostra pròpia experiència va ser que
trucàvem a portes en que era molt difícil que et contestés algú. I la interpel·lació diu així:
A mitjans del mes de juliol vam conèixer oficialment la notícia del tancament del casal de
la gent gran del barri del Cros. Notícia de la que ja estàvem assabentats en veure com es
desmantellava l’espai dies abans del comunicat oficial per part del regidor Pasqual. El dia
15 de juliol, davant de les crítiques de l’oposició, el regidor de gent gran va donar una
entrevista a Ràdio Argentona explicant els causes de tancament. Aquí faig un parèntesi. El



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

579

PSC va demanar una compareixença pública del regidor i nosaltres, ningú ens ha
contestat, però amb tota la bona fe que volem tenir, vam donar aquesta entrevista a la
ràdio com la compareixença pública que nosaltres demanàvem. Bé, després, analitzant
l’entrevista, hi trobem algunes declaracions sobre el futur del servei que ens preocupen i
que volem aclarir i, si és el cas, denunciar amb aquesta interpel·lació. És veritat que la
intenció del govern municipal és que els usuaris del casal de la gent gran comparteixin
espai amb els joves del barri, és a dir, compartir el local on s’ubica l’espai jove del Cros.
Crec que el regidor ja ens ha dit que no. Com es faria compatible les dues activitats? En
quins horaris? Què pensa la regidoria de joventut? Hi està d’acord? Pensa que és
compatible amb el desenvolupament del pla de joventut? De quina manera pensen
compensar el desmantellament de dos serveis del barri? Nosaltres entenem que això
minva el servei de gent gran i de joventut. I per acabar, és conscient el govern que amb
aquest moviment incompleix l’acord de pressupostos signat entre el govern i el nostre
grup PSC, en el punt 3 de l’acord que diu així: Restabliment de la programació d’activitats
presencials quan la crisi sanitària ho faci possible, als equipaments de joves i gent gran.
Ens poden avançar en quins altres punts tampoc compliran l’acord?

Sra. alcaldessa.- Sr. Pasqual.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Referent als horaris, l’espai jove del Cros sempre s’ha utilitzat al
matí per fer-hi formacions i reunions i això segueix sent actualment. A les tardes, des de
les 15 i fins les 17, s’utilitza per desenvolupar el projecte “mentor” i a partir de les 17h hi
va el casal d’avis. L’aula d’estudi es trasllada a l’escola, com hem comentat abans.
Respecte al que diu que no només s’ha desmantellat un servei sinó dos, jo crec que no se
n'ha desmantellat cap. És una situació provisional i ho repetiré les vegades que pugui,
perquè la intenció és quan abans, trobar el local que ens vagi bé a tots. Vam parlar amb
vostè, que es va oferir a ajudar-nos facilitant-nos algun telèfon. Estem fent tot això,
buscant locals. Respecte l’incompliment de l’acord, suposo que la Sra. alcaldessa li
contestarà. I això també és una decisió de govern, el que s’ha fet. No és que jo, com a
regidor de gent gran, hagi decidit tancar, deixar el lloguer d’aquell local i tots els altres
hagin dit sí. Ha sigut una decisió de govern i això inclou la regidora de joventut. Les
decisions que prenem són entre tots.

Sra. alcaldessa.- Sra. Cabot.

Sra. Agnès Cabot.-En la línia del que comentava el regidor Pasqual, comentar que el fet
d’haver de desplaçar part de l’activitat que es realitzava per part de les polítiques de
joventut no impedeix que es desenvolupin correctament les accions que hi ha dintre del
pla de joventut. En aquesta decisió, reforçar el que comentava, que el que s’ha fet és
primar una bona gestió dels recursos públics, sent molt conscients que és una situació
temporal i que es mirarà de resoldre i que treballarem en aquest sentit. No obstant, això
no impedeix que es desenvolupin totes les actuacions que hi ha previstes i els projectes
que s’estaven realitzant i queden recollits al pla.



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

580

Sra. alcaldessa.- Sra. López.

Sra. Susana López.- Em queda un dubte, abans de que l’alcaldessa, no sé si em
contestarà la cinquena pregunta. El projecte “mentors”, en quin horari es farà i on?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Es fa a les tardes de 15 a 17h.

Sra. Susana López.- Però on?

Sr. Joan Maria Pasqual.- A l’espai jove.

Sra. Susana López.- I a les 17h entren els avis?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Sí.

Sra. Susana López.- I al mig no hi haurà una desinfecció del local?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Seguirem la normativa actual. Si la normativa diu això, ho
farem.

Sra. Susana López.- Vull dir que no podran entrar a les cinc.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Cinc i deu o un quart de sis.

Sra. Susana López.- I tindrem un servei de neteja perquè ens faci la neteja de l’espai?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Això espero.

Sra. Susana López.- Home, no ho esperi, perquè sinó, no podran fer el servei. Estic
intentant, la pregunta és com encaixa tot això, i estic intentant saber-ho.

Sr. Joan Maria Pasqual.- És possible que la setmana que ve tot això no sigui obligatori ni
necessari, llavors, ho anem veient, perquè les normes estan variant constantment.

Sra. Susana López.- Jo no sóc tan optimista com vostè, tant de bo tingui raó.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Avui he llegit que ja es poden fer abraçades.

Sra. Susana López.- Què bé, i petons també. Pues petons per tots. Vull dir que tant de bo
sigui com vostè diu, però que són coses que s’han de tenir previstes. I llavors, és que de
veritat, ho vull entendre. A les cinc de la tarda els joves hauran d’anar a l’escola? O el
projecte de les cinc de la tarda són per menors de 12 anys?

Sra. alcaldessa.-Sí, els mentors són uns alumnes de l’institut i l’espai jove és per alumnes
de primària.
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Sra. Susana López.- No, a veure, l’espai jove és pels joves.

Sra. alcaldessa.- Perdó, el projecte d’aula d’estudi.

Sra. Susana López.- El projecte d’aula d’estudi és per menors de 12 anys, això vol dir que
els joves de les cinc de la tarda en endavant, no tenen servei. Per tant, el servei pels joves
es tanca, vostès si volen dir provisionalment poden dir-ho, però de les cinc en endavant
no hi ha servei. Abans de la pandèmia hi havia.

Sra. Agnès Cabot.- No, regidora López, no. El que fem és mantenir tal com ho fèiem
durant la pandèmia, que l’activitat es realitzava a l’escola. Seguim la mateixa estructura
que fèiem el curs passat.

Sra. Susana López.- Però no abans de la pandèmia. L’acord és restablir els serveis com
estaven abans de la pandèmia, i abans l’espai jove funcionava per joves fins una
determinada edat, tota la tarda, fins les set i mitja de la tarda. Això no es restableix, per
tant, s’incompleix l’acord. Jo només vull que quedin les coses clares i que no ens fem
trampes al solitari. El projecte mentors continua, el projecte aula d’estudi continua, però
l’espai jove no.

Sra. Agnès Cabot.- I l’altaveu jove també continua.

Sra. Susana López.- Que és online, no?

Sra. Agnès Cabot.-No, es farà presencialment. S’està acabant de compaginar els horaris,
però la idea és poder compaginar les activitats i mantenir els tres serveis que s’estaven
oferint prèvia la pandèmia, que era el tema de l’aula d’estudi, el de mentors i el projecte
d'altaveu jove.

Sra. Susana López.- M’alegro que hagi dit això, perquè fa 30 s no deia el mateix.

Sra. Agnès Cabot.- No?

Sra. Susana López.- No, perquè es deia que a partir de les cinc de la tarda era per
menors de 12 anys. Val, doncs seguirem, estarem atents que això sigui així i això vol dir
que no s’ha incomplert l’acord. Però ara mateix, amb les dades que tenim, pensem que
s’incomplirà. Tant de bo ens equivoquem i que es puguin mantenir els serveis. Jo, quan
parlo de serveis, no parlo tant d’espais sinó d’hores, perquè ens entenguem, lectives, que
siguin les mateixes que abans de la pandèmia, en tant en quant, com ha dit el regidor
Pasqual, la setmana que ve ja tot anirà bé i tornarem a la normalitat, per tant, els serveis
tal com estaven abans de la pandèmia, en número d’hores, per nosaltres hauran de ser
els mateixos i sinó l’explicació del govern haurà de ser molt ben justificada perquè
nosaltres els hi puguem tornar a donar el vot de confiança que els hi vam donar no fa
encara un any. Jo per la meva part no tinc més dubtes, m’ha quedat tot clar.
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Sra. alcaldessa.-Aclarir-li que, jo no ho estic vivint com un incompliment, perquè
compartim el criteri, per això vam estar d’acord en fer aquest acord. Una altra cosa és les
circumstàncies que ens hem trobat amb el tema local, les circumstàncies que encara ens
estem trobant amb tema pandèmia, que fan que totes les actuacions que fem s’han de
pensar molt bé i veure de quina manera les podem fer amb els aforaments que hi ha.
Però en cap cas ni ha estat ni serà la nostra voluntat no complir amb els acords que vam
prendre.

Sra. Susana López.- Només una darrera cosa. Jo és el que parlava abans, no només dels
fets sinó també les formes. Vostès tenen un acord firmat amb nosaltres. Aquesta decisió
de govern, entenc que és legítima, en tant en quant vostès governen i poden prendre
aquesta decisió, perquè si pensen que és bo pel poble no fer aquesta despesa, tenen tot
el dret a prendre-la, nosaltres tenim el dret de fiscalitzar-la, no només és el nostre dret
sinó que és la nostra obligació, però vostès van firmar un acord i si realment es creien
aquell acord, totes aquestes explicacions que ens estan donant ara al Ple, una trucada
per telèfon, amb el grup que els va donar suport als pressupostos, per un acord que
tampoc era que uns demanéssim la lluna, no hagués estat malament per explicar-nos tot
això que ens expliqueu ara en el Ple. Bueno, només aquesta puntualització de que a
vegades les coses ens les podem estalviar si primer parlem. Perquè vostès saben ja des
de fa molt temps que tenim aquesta inquietud pel tancament del casal de gent gran del
Cros. Ja fa temps, per tant, podríem haver fet una trucada i haver acordat, segurament
igual algun del grup de l’oposició us hagués donat alguna idea de com fer tot aquest
encaix. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Només aclarir que no és que el govern hagi deixat de fer una despesa,
la despesa, el pressupost estava consignat i no és una qüestió de deixar de pagar una
cosa, no és una motivació econòmica.

Sra. Susana López.-Perdona, increment de despesa, volia dir. El govern ha decidit no fer
aquest increment de despesa. Per puntualitzar.

Sra. alcaldessa.- D’acord, prenc nota per les properes vegades que hi hagi alguna
qüestió que puguem veure que afecta d’una manera o altra a l’acord, de trucar-los i
explicar-los la situació.

4.3) Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa a la gent gran

Sra. alcaldessa.-Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.-Una mica lligat a lo que ara estàvem parlant. Lo d’ara era
molt lligat al local de la gent gran del Cros i la problemàtica que s’hi havia generat, de
com s’havia arribat al final del tancament de l’espai. Llavors, aquesta interpel·lació és una
mica la preocupació que se’ns genera amb la gent gran que tenim a la nostra població. És
evident, a la introducció ja ho posem, que Unitat portava al seu programa crear aquesta



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

583

regidoria, cosa que la vam veure positiva i encertada, perquè era necessària, i també
portava el desenvolupament del que es proposava a l’hora de donar una mica
d’acolliment a les activitats i al desenvolupament de lo que s’havia d’impulsar a la nostra
vila a nivell de la gent gran. Jo he posat la introducció del que sí que hi havia en aquest
programa electoral i una mica ens agradaria saber quina és la projecció d’aquesta
regidoria, quins objectius a curt i llarg termini és una mica lo que es pretén, amb tots
aquests canvis d’espais que se’ns presenten des del govern. Hi ha des de l’enderroc de la
Velcro, i aquí hi ha un espai que feia activitat amb gent gran i que una mica acompanyava
i ara no hi ha un espai polivalent on es pugui seguir fent aquesta activitat per aquesta
entitat. Hi ha també el casal de la gent gran del nucli, també hi havia des de feia molts
anys una activitat física que s’estava fent i ara tampoc es pot fer. Una part vinculada a la
pandèmia i l’altre no sabem, perquè al matí sí, que hi ha opció de fer-ho a un dels altres
espais d’aquest local. I també vindria lligat a lo que ja s’ha parlat de la gent gran del Cros,
que en aquest cas no ho repetiríem. Una mica saber quina és la projecció, quines
solucions es donen a aquests espais que ara no es pot fer ús perquè aquesta població
pugui tenir l’acolliment i pugui seguir fent les activitats que estaven fent fins ara, les quals
els hi eren profitoses i estaven contents. I també saber si la regidoria té algunes
projeccions més i que no sabem i ens agradaria tenir-les en compte.

Sra. alcaldessa.- Sr. Pasqual.

Sr. Joan Maria Pasqual.- Jo voldria, primer de tot, remarcar que, durant la pandèmia,
encara que el casal de gent gran, s’ha intentat fer un munt d’activitats, que hem fet
seguiments telefònics individuals a les persones grans que viuen soles, amb situació de
vulnerabilitat. S’ha fet seguiment grupal a través de WhatsApp a totes les persones que
havien participat a alguna de les activitats. S’ha fet també seguiment per WhatsApp, que
m'ha sorprès el WhatsApp lo molt que s’ha utilitzat per part de les persones grans,
perquè s’havia fet un taller de WhatsApp l’any anterior i s’ha vist, precisament, per què ha
servit. Ha servit perquè durant la pandèmia hagin estat comunicats entre ells i elles. Hem
de remarcar també que s’ha fet l’activitat presencial quan s’ha pogut, com és el ioga en el
camp de futbol. També durant la pandèmia hem fet la gimnàstica aquàtica amb gran èxit.
Voldria remarcar, perquè ha estat en els moments que eren més difícils, quan els avis
estaven tancats a casa, que no podien sortir, hi havia els tècnics que estaven telefonant,
que estaven posant-se en contacte amb ells. Jo crec que ha estat veritablement
important. Referent al casal de la gent gran, també voldria dir que durant el mes d’agost,
entre vacances, l’hem cedit a la llar Santa Anna, perquè estaven fent una modificació del
centre de dia i ha estat traslladat durant dues setmanes al casal de la gent gran, als
matins. Ara, l’últim quadrimestre, les activitats que proposem l'Ajuntament són, farem el
ioga, suau, que es fa en cadira, estic parlant dels matins, a l’espai del casal. Per les
persones més grans de 80 anys, es fa un taller d'estimulació cognitiva. També, que ho
estan muntant unes persones que tenen empenta, trucs de cuina. Es farà un taller de les
emocions i també hi haurà la tècnica que estarà a disposició de totes les persones per
fer, perquè les persones grans que hagin d’anar cap a l’Ajuntament des d’allà. La tècnica
els ajudarà a tramitar qualsevol cosa, com si fos una OAC traslladada allà només per gent
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gran. Estic parlant d’aquests mesos que queden fins a finals d’any. Respecte el ioga que
es feia a la tarda i l’organitzava la junta del casal de gent gran i ells han decidit no assumir
aquesta activitat. Aleshores, estem mirant d’ampliar la que fem al matí dos dies i no un.

Sra. Montserrat Capdevila.- Una cosa, lo de l’activitat de ioga que es feia a la tarda de la
gent gran, dius que ha sigut decisió de la junta de no fer-ho?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Sí, perquè eren ells qui ho gestionaven.

Sra. Montserrat Capdevila.- Però és que el tema és que no hi ha espai on fer-ho, i és
aquí la problemàtica, perquè l’espai on ho feien no té la ventilació corresponent. Això és
lo que se’ls ha comentat a la gent que feia ús d’aquest servei de tarda.

Sra. alcaldessa.- No, perquè nosaltres oferíem diferents opcions que no s’han arribat ni
a preguntar perquè ens van dir que no és un tema d’espai, és un tema econòmic. I
nosaltres no ens hi podem posar, perquè és un tema de junta, amb les seves associades,
i nosaltres no ens hi hauríem ni de ficar. El que tinc clar és que nosaltres hem estat molt
pendents d’intentar ajudar-los a trobar un espai i que la decisió no va per aquí.

Sra. Montserrat Capdevila.- Amb el tema de que només es fan activitats als matins, hi
haurà opcions de fer també activitats a la tarda? Parlem ara del casal de la gent gran.

Sr. Joan Maria Pasqual.- La tarda la tenim cedida a la junta de la gent gran del poble.

Sra. Montserrat Capdevila.- Per tant, són ells els que fan en allà l’ús del lleure i les
activitats que vulguin, val. Ha comentat el regidor que es va cedir durant uns dies a la llar
Santa Anna perquè poguessin fer ús d’aquell espai. No sé si aquests dies, que nosaltres
ens vam assabentar perquè vam veure la moguda, perquè no ho sabíem, no sé si hi havia
algun conveni d’ús de l’espai, si això anava regulat d’alguna manera. No ho sabem perquè
no se’ns va informar, ho vam veure per com anava i veiem a la gent entrar i sortir.
Llavors, també estaria bé que poguéssim saber com va regular-se aquest espai aquests
dies perquè la gent hi pogués estar fent ús.

Sra. alcaldessa.- No, no es va fer cap conveni. Va ser una situació sobrevinguda, un canvi
normatiu amb el qual havien de deixar sense l’activitat a una sèrie de persones grans i
ens va semblar que no es podia permetre que aquestes persones grans es quedessin
sense l’activitat de centre de dia i ha estat un suport que els hem donat, com altres
vegades intentem ajudar a les entitats de tot tipus, perquè tinguin espais, el saló de
pedra o qualsevol espai municipal, intentem ajudar sempre.

Sra. Montserrat Capdevila.- Per tant, va ser una demanda que van fer des de la llar
perquè tenien això sobrevingut? Era alguna normativa que era genèrica? Es podrien
trobar així altres llars de la nostra població?
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Sra. alcaldessa.- A nosaltres només ens va arribar aquesta demanda concreta d’aquesta
residència i per un canvi normatiu que els impossibilitava continuar allà, ara no recordo
exactament el motiu. Joan Maria, te’n recordes?

Sr. Joan Maria Pasqual.- Sí, perquè havien de fer una separació física i que per fer-la
havien, no podien tenir les persones allà. Van estar allà em sembla que eren dues
setmanes.

Sra. alcaldessa.- Ens van demanar ajuda, que era puntual, i en aquell moment ho
podíem fer perquè no hi havia cap altra activitat, i ja et dic, sempre buscant no deixar
penjades a unes persones que realment ho necessitaven.

Sr. Joan Maria Pasqual.-Això tampoc va comportar cap despesa, perquè de neteja per
exemple, ells portaven les persones de neteja per netejar en el moment que sortien,
netejar tot l’espai cada dia. Igual que altres vegades ho hem cedit per donació de sang,
per vacunació antigripal, etc. Quan l’espai no està utilitzat, es pot utilitzar per a altres
coses.

Sra. Montserrat Capdevila.-I després, el tema de les activitats que es feien a la Velcro,
que ara no es poden fer, i també aglutinava a bastanta gent gran, jocs de memòria i
coses que feien, que tenien una vintena de gent que hi anava, s’ha parlat per reubicar
aquestes activitats en algun altre espai?

Sra. alcaldessa.- Les activitats que feia per exemple Creu Roja? No ens ha demanat la
reactivació. No sé si és perquè ells tampoc la poden fer per qüestions d’aforaments.

Sra. Montserrat Capdevila.- Jo crec que això és quelcom que anirà venint i per això
també volia saber, si a part de si ens ho havien demanat, doncs sí que com en aquell
espai hi havia una utilitat, i no hi és, que s’haurà d’anar reiniciant, saber si hi havia alguna
opció d’algun espai.

Sra. alcaldessa.- Si ens ho demanen, evidentment. És el que estem intentant sempre,
quan hi ha una demanda per fer una activitat, movem cel i terra i amb els recursos i
espais que tenim perquè tothom pugui tenir els que espai. Això ens està passant molt.

Sra. Montserrat Capdevila.- Estaria bé que, m’enganxo una mica al que deia la regidora
Susana, que coses d’aquestes, si ens poden informar, de com es van les activitats de la
gent, i sobretot aquests espais que canvien tant, igual que això de la llar, per saber d’on
es partia. Demanaríem que se’ns mantingués informats. Gràcies.

4.4.) Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa a la piscina
municipal

Sra. alcaldessa.- Sr. Garachana.
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Sr. Joan Martín.- Era una interpel·lació on demanàvem vàries dades, sobretot després de
passar temporada. Reclamem una mica saber la valoració del govern, veure també les
dades de número d’assistents, els usos dels grups, números d’assistències a activitats.
Una mica, per també tenir aquesta informació de com ha anat. A més a més, també ens
agradaria saber quin ús se’n va donar o si es va fer alguna actuació amb totes les onades
de calor que hi ha hagut. També ens agradaria poder tenir el cost dels serveis una mica
desglossats, control d’accés, manteniment, neteja, socorrisme, una mica per poder fer
una valoració més acotada.

Sra. alcaldessa.- Sr. Perejoan.

Sr. Joaquim Perejoan.- Us passaré les dades. Ara faré cinc cèntims sobre aquesta
demanda que heu fet i després si volem més el detall, ja en parlem. El primer que
preguntàveu, és una mica complicat, però ho hem intentat, Ajuntament amb la
companyia d’aigües, que és qui fa l’activitat durant l’estiu de l'equipament, pel que fa
sobretot a les franges d’edat, que això ha sigut bastant complicat, però el que sí que
teníem és el nombre d’assistents a la franja de matí i tarda. Al matí tenim que hi ha hagut
una total de 3422 persones i a la tarda 4364. Això fa un total de 7786 persones que han
fet ús d’aquesta instal·lació durant l'estiu. També preguntàveu sobre el tema dels casals,
si va haver-hi o no. Aquest any, per seguir fent cas als protocols que ens venien donats
des del PROCICAT, vam creure oportú mantenir la política de no saturar la instal·lació en
certes franges, perquè vam intentar fer caps i mànigues per intentar donar franges a
diferents entitats, però no ens en vam sortir, amb el trencaclosques que vam intentar, i al
final no vam oferir l’activitat de la piscina per cap de les entitats ni dels esplais que van fer
durant l’estiu. També ens heu preguntat sobre el nombre d’assistents a les activitats que
es van muntar des de la regidoria de gent gran. Es van apuntar un total de 99 persones.
77 al juliol, 85 a l’agost. Hi ha homes i dones, més dones que homes, que això és un
clàssic, i anat a les classes d’aquagim, veies que hi havia grups exclusivament de dones o
amb un sol home. Però bé, un gran nombre de dones, 85 per 14 homes. L’edat mitjana
s’ha estipulat sobre els 72 anys. També un cert col·lectiu, una desena de persones de més
de 80 anys. També ens heu preguntat sobre el nombre d’assistents als cursets que va
muntar el club natació Argentona, de natació, que en van poder gaudir fins uns 70 nens i
nenes. Es van fer cursets tant al matí com a la tarda i és una bona dada. També ens hem
demanat ingressos de la temporada. Són provisionals, a dia d’avui encara no teníem el
número exacte, perquè ha anat via aplicació i sota demanda, s’han d’acabar de polir
alguns detalls. S’han venut abonaments per un import de 10.509 € i s’han venut entrades
per un import de 14.115, 50 €, fent un total de més de 24.600 €. Onades. Ara em parlaves
d’onades. Vam tenir una onada de calor, almenys així se’ns va comunicar, que va ser del
12 al 15 d’agost.

Sr. Joan Martín.- Sí, sí, justament aquesta.
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Sra. Joaquim Perejoan.- Ah, val, és que ara m’has parlat d’onades i dic em perdo Joan i
no et puc donar totes les dades.

Sr. Joan Martín.- Potser ho he dit en plural perquè van ser diversos dies, cap problema.

Sra. Joaquim Perejoan.- Durant l’onada no es va obrir la piscina de forma especial,
només dos municipis del Maresme ho van fer, un va ser Òrrius i l’altre Llavaneres.
Nosaltres vam ser prudents. És una piscina recreativa que té un aforament aquest any
del 70%, la qual cosa vol dir que tampoc podíem obrir-la a tothom. Vés a saber si potser
hagués estat una crida a la població i no haguéssim pogut donar el servei, bo i que es
podia haver demanat entrades, però després tornaríem a estar amb problemes que no
calia anar-los a buscar. Per tant, no vam fer res especial, el que sí tenim són dades
d’aquests quatre dies. El primer dia, 152 usuaris van fer servir la piscina. El dia 13, 208. El
dia 14, 149. I el darrer dia 228. Amb un total de 738 usuaris o usuàries del servei. A nivell
de costos i totes les despeses que ens heu demanat, a data d’avui, aquestes despeses
pugen a 75.665 € i estan distribuïts en varis blocs. La gestió del manteniment puja 24.015
€. Control d’accés 12.858 €. El servei de socorrisme 10.645 €. El servei de neteja 8.803 €.
Jardineria 6.249 €. Material d’explotació 5.623 €. I després petites partides com electricitat
3.540 €, manteniment dels equips 2.524 €, qualitat 696 €, seguretat 540 € i assegurances
170 €. I finalment, l’últim punt és sobre el servei de bar i es va creure oportú no prestar
aquest servei per prudència i seguint els criteris que abans hem comentat i que entenem
que vam ser cautelosos. Hi havia un petit servei de refrigeri en cas que hi hagués algun
usuari que ho demanés, però no va haver-hi servei de bar.

Sr. Joan Martín.-Ja m’ho passareu i m’ho miraré amb més detall. En principi, com deies
que les dades no eren definitives, de totes formes, cinc dies després del tancament, les
dades s’havien d’entregar per l’encomana. Em sembla que ho posava així. Em parlaves de
que hi havia hagut uns 7000 assistents a raó dels 70 dies, més o menys són uns 100, i
entenc que els dies d’onada pràcticament es va duplicar, si fem un capmàs. El que sí que
volia saber, quan parlem de número d’assistents, aquests 7000 assistents, també
inclouen els assistents o participants dels cursets de natació i de les activitats de gent
gran o només els de tiquet?
Sra. Joaquim Perejoan.- Les dades, que jo t’he dit que no eren definitives, parlem de
serrellets. Bàsicament, avui quan parlava amb el gerent, em deia, potser hi ha alguna
petita dada a nivell econòmic, que de nombre d’entrades, potser hi ha alguna variació
ínfima, que ho tenen pràcticament lligat. I a nivell d’assistents, aquests 7.786 que
comentaves, parlem d’usuaris amb bonificació, entrada normal, nens menors de 3 anys i
nens de 4 a 16 anys. En cap moment estem parlant dels casals, perquè no n’hi ha hagut,
ni dels cursets de natació ni el curs d’aiguagim. Els podríem afegir, els 99 de gent gran i els
70 que van fer els cursets de natació.

Sr. Joan Martín.- En l’encomana, hi ha un aspecte que parla d’activitats esportives, que
estan dins del preu de l’encomana que fem de la piscina, i parla que hi ha unes activitats
esportives que es fan des de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Volia preguntar quines
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són aquestes activitats esportives de les quals representa que estan incloses dins del
preu de l’encomana.

Sr. Joaquim Perejoan.- Doncs com activitats esportives, les úniques que es realitzen són
les que hem esmentat fins ara, els cursets de natació, i sí que és esport, tots els cursos de
gent gran. No hi ha altres activitats esportives que actualment s’hi estiguin duent.

Sr. Joan Martín.-Si no tinc malentès, no em preocupa tant el matís de la definició
d’activitat esportiva, sinó que en l’encomana parla d’aquestes activitats esportives, i estan
dins del preu de l’encomana. Les activitats per la gent gran i la dels cursets són a part.

Sr. Joaquim Perejoan.- Correcte.

Sr. Joan Martín.- Per tant, la meva pregunta és quines són aquestes activitats esportives
incloses. A més a més posa, no sé si és un error o no, però calendaritza de l’1 de gener al
31 de desembre.

Sr. Joaquim Perejoan.-Com sabem, de l’1 de gener al 31 de desembre, durant tot l’any
natural, no s’hi realitzen activitats esportives. Caldrà esbrinar a veure a què es fa
referència, perquè no hi ha constància que es faci cap activitat. Tot i això, ho esbrinarem.

Sr. Joan Martín.- I per últim, quin és l’aforament normal de la piscina?

Sr. Joaquim Perejoan.- 297

Sr. Joan Martín.- Val, gràcies.

4.5) Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa a la sequera

Sra. alcaldessa.- Sra. Matas.

Sra. Montserrat Matas.- La interpel·lació aquesta fa referència una mica, ja que aquest
estiu, amb els incendis i el perill d’incendis una mica en el nostre entorn ha estat bastant
present, al nostre entorn i a tota Catalunya, ha sigut un any de sequera, hi ha una
sequera encara important, sobretot al Baix Maresme, perquè ha anat plovent a la resta
del territori, però aquí la veritat és que no. Aleshores, tot plegat ens ha suggerit una sèrie
de preguntes, que volíem comentar amb la regidoria de medi ambient. Sobretot, si s’han
fet campanyes des de la regidoria de medi ambient, de cara a fer un ús correcte de
l’aigua i fins i tot, no sé si cal restriccions. No ens consten aquestes campanyes, però
volem preguntar si s’han fet. Entenem que l’aigua és un recurs escàs, en el 17 de juny,
que és el dia mundial de la sequera, ja es feia esment que l’aigua és patrimoni. A
Argentona tenim molta aigua. També es fa esment que l’aigua és cultura, i això també ho
sabem molt bé, perquè justament tenim la festa del Càntir, on es fomenta sobradament.
L'aigua té tota una sèrie de connotacions que són molt valuoses. Per tant, ens costa molt
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d’entendre coses que hem anat veient. Com és que a Can Ferreters i el dipòsit d’en Rocar
d’en Serra constantment es deixa perdre aigua. Veiem que l’aigua raja pels camins i pels
torrents. I no és de manera natural. És una aigua que s’hauria de gestionar internament a
nivell d’Argentona i en canvi, es perd. Per exemple, l’aigua de la font de Sant Domingo, ja
fa molts anys vam preguntar sobre aquest tema, perquè quan no s’aprofita i es perd. És
una aigua que ha entrat a la xarxa i que per tant, hi ha uns costos de la gestió i al final
també es perd. No sé si s’ha previst alguna esmena per utilitzar aquesta aigua. Si a nivell
de consistori s’han pres mesures per fer front a aquesta sequera, al nostre municipi. Per
exemple, aquesta aigua de la font de Sant Domingo, la possibilitat de recollir-la d’alguna
manera, que no apugi molt els costos, però hi ha tècniques que es poden fer per
aprofitar per fer determinats usos, com seria el rec en jardineria. I per últim, si es coneix
la dada que com estan els embassaments que abasten la nostra zona. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sr. Espelt.

Sr. Pere Espelt.- Si em permets, començo llegint la vostra interpel·lació. Seré molt breu.
És per situar el problema. Es diu, sobre la sequera, en un estiu amb els incendis i perill de
crema al nostre voltant i amb la sequera que veiem als nostres boscos i muntanyes més
properes, voldria saber quines campanyes s’han fet des de la regidoria de medi ambient
perquè la ciutadania faci un ús correcte i fins i tot restrictiu de l’aigua. Bé, en aquí, en
primer terme, s’hi identifica una problemàtica sobre les conseqüències de la manca de
pluja que hi ha hagut els últims mesos, sobretot a l’estiu. Això és una problemàtica que
afecta la flora i la fauna, com es diu, com a primer impacte més significatiu, i s’anomena
sequera pluviomètrica, sobretot s’anomena, per qui se’n vulgui informar, sequera
meteorològica. Aleshores, per altre costat, vosaltres, després d’identificar aquest
problema, pregunteu per un altre tipus de sequera, que és la de l’aigua de boca. És a dir,
sobre la disponibilitat, la reducció o la mancança de l’aigua, de les aigües superficials,
sobretot dels embassaments al nostre territori. Són problemàtiques diferents. Explicaré
l’estat de les dues. La sequera meteorològica, perdó, respondré primer sobre la pregunta
que feu en relació a la sequera hidrològica. Actualment, no hem tingut, no podem dir que
tenim un estat de sequera hidrològica. Aquest estat el declara l’Agència Catalana de
l’Aigua, l’ACA, i des de 2007 i 2008, no s’ha tornat a declarar un episodi. Aprofito aquest
moment per donar-te resposta a l’estat dels embassaments, que qualsevol pot consultar
amb un mapa interactiu de l’ACA, que després us enviaré. En allà, bé, abans sapiguem
que a nosaltres ens arriba l’aigua potable de l’estació de Cardedeu, una estació de
tractament d’aigua potable, i que aquesta, que forma part del sistema Ter- Llobregat, allà
ens arriba el 100 del Ter. I en el Ter, el sistema del Ter s’estructura sobretot entorn a dos
embassaments, que és el pantà de Susqueda i el de Sau. El de Susqueda és el més gran
del país i el de Sau el segon més gran del país. El pantà de Susqueda està al 87%. Ni un
punt percentual per sota de l’any passat, estem iguals. I aquesta situació està per sobre
de la mitjana dels últims 10 anys. I pel que fa a Sau, l’evolució durant l’any també ha sigut
superior, el seu estat, a la situació dels últims 10 anys i només pel sobre consum de
l’estiu, ha baixat una mica per sota de la mitjana dels últims 10 anys. Però vaja, és
previsible que amb les pluges de la tardor, convergeixi a la mitjana dels últims 10 anys.
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Amb la qual cosa, efectivament, no es pot afirmar que estiguem en una situació de
sequera hidrològica. Per tant, aquesta situació, des de l'Ajuntament, des de la regidoria
de medi ambient, no hem emprès cap campanya específica per reduir el consum d’aigua.
Sempre s’ha de tenir en compte això, i d’una manera estructural, com qualsevol
administració, sigui local o superior, ens hem de, tenim una responsabilitat de
conscienciació per evitar el sobre consum d’aigua. Altres vegades ho hem fet, sigui amb
activitats de conscienciació, amb uns tríptics o amb activitats amb propostes més
d’impacte material, com amb els anomenats estalviadors d’aigua, que es posen a les
aixetes, però aquesta vegada, aquest estiu, no hem emprès cap campanya específica.
Avui en dia, actualment, l’agenda ambiental apunta en altres problemes del canvi climàtic
i de la transició econòmica, que se li dona més importància, senzillament perquè no es
pot disparar a tot i no podem aclaparar al ciutadà amb tots els temes problemàtics del
medi ambient. No perquè sigui menys importants que d’altres, aquest, sinó perquè no
podem aclaparar. I per altre costat, el problema que apuntàveu des de l’inici, aquesta
sequera meteorològica per la manca de pluja, que és en la que sí que hem incorregut i
l'Ajuntament sí que s’hi ha posat amb accions i conscienciació. A nivell regional, la
Generalitat porta un control d’aquesta sequera bastant detallada, fins a nivell de municipi
i ho categoritza amb un indicador de tres nivells. Això ho porta a terme a través del pla
corresponent i també hi participa les Diputacions. Hem estat atents a la categorització
d’aquest pla Alfa i a mitjans d’agost vam arribar al nivell tres d’alt risc d’incendi pel que,
ocasionat pel que comentava abans de l’estrès hídric de les plantes i per proposta de la
Diputació, vam col·laborar amb ells per tancar l’accés al parc de la serralada litoral. L’altre
parc se’n cuida directament la Diputació. I ho vam fer mitjançant un ban, que l’alcaldessa
va emetre el 14 d’agost, que era un dimecres, i em sembla que va durar fins a finals
d’aquella setmana. Després va baixar el nivell de risc. Què hem fet més? Altres accions de
l'Ajuntament en aquest sentit són també de caràcter estructural, però que ja hem fet
accions aquest any en particular, és el PPI, el pla de prevenció d’incendis, en que en
aquesta acció de risc contra el foc, els Ajuntaments tenim una responsabilitat de cuidar el
manteniment de tots els camins rurals per accedir a les diferents parts forestals i
silvestres dels municipis. En aquí hi hem fet accions d’inversió, tant l’any passat com
aquest, perquè hi puguin arribar bé els vehicles de bombers altres quan passi alguna
incidència. I finalment també hem estat a l’ aguait, ajudant, donant suport, tant de
caràcter logístic i informatiu com també de recolzament econòmic, a les anomenades
ADF. Aquestes tres accions han sigut les línies d'actuació durant aquest any, sobretot a
l’estiu, en relació a la sequera meteorològica. Em sembla que és tot el que volia dir. A les
altres preguntes, més concretes, et respondrà el regidor Móra, des de la companyia
d’aigües.

Sra. alcaldessa.- Sr. Móra.

Sr. Pere Móra.- De la font de Sant Domingo en principi no se n’ocupa la companyia
d’aigües.
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Sr. Pere Espelt.- Doncs de la font de Sant Domingo explico que l’aigua que surt
directament pel broc prové de la xarxa i l’aigua que prové de la mina s'emmagatzema fins
que es volca a partir d’un llindar, a la xarxa de pluvials. Aquesta xarxa de pluvials, aigües
avall, es volca al medi natural en un determinat sobreeixidor, que es diu, de manera que
no es perd aquesta aigua, sinó que es retorna al medi. En particular, realimenta el freàtic
de la riera, de manera que no es perd, al contrari. I pel que fa als dipòsits, pots respondre
tu, Pere?

Sr. Pere Móra.- Del tema dels dipòsits, com ja sap, el consell d’administració de la
companyia d’aigües, que el formen tots els grups, és per un mal disseny del dipòsit i
només es perd aigua en cas d’avaria. És un problema de connexió de la senyal que dona
la bomba al dipòsit. Mai es deixa córrer aigua premeditadament, sinó que forma part
d’algun tipus d’avaria. Igualment, el d’en Rocar d’en Serra, que només perd aigua si s’està
netejant fons o hi ha algun tipus d’avaria en alguna vàlvula o s’està fent alguna reparació.
Però mai es deixa perdre aigua. Aquesta informació la poden obtenir directament vostès
a través del seu representant a la companyia d’aigües.

Sra. alcaldessa.- Sra. Matas.

Sra. Montserrat Matas.- Vàries coses. A mi em sembla que no cal entrar en una situació
d’emergència per aigua de boca per afirmar que estem en un període de sequera greu.
Aleshores, dir que com no ens falta l’aigua de boca aquest tema el tenim solucionat,
home, és cert, però em sembla que hauríem de mirar una mica més enllà. És a dir, és cert
que tenim un període de sequera meteorològica, potser ara no ens està afectant a l’aigua
de boca, però és possible que en un altre moment afecti. En tot cas, estarem d’acord que
la pedagogia és bona i la pedagogia entenc que sempre s’ha de fer en situació de
tranquil·litat, no quan ens falti l’aigua o quan realment tinguem un problema de sequera
meteorològica severa. Per tant, bé, ja entenc que no han fet les campanyes, segons vostè,
regidor Espelt, perquè no calia, però jo els encoratjo una mica a tenir un zoom una mica
més ampli i intentar fer-ho de cara a possibles estius. És veritat que la tendència una
mica va cap aquí. Nosaltres quan preguntàvem no fèiem tantes preguntes referent als
incendis forestals, perquè ja sabem que existeixen les ADF, que es fan franges de
protecció contra incendis, era més que res un tema de l’aigua, com s’està gestionat l’aigua
en diversos àmbits. A la font de Sant Domingo, clar, l’aigua corre avall i alimenta el freàtic,
però amb aquest argument, qualsevol ciutadà justificarà que llenci l’aigua en qualsevol
cas. A mi em sembla un argument una mica pobre. Aquesta aigua ha estat canalitzada i hi
ha hagut unes despeses per portar aquesta aigua. Si després la deixem córrer avall i dir
que això alimenta el freàtic... No em sembla un raonament de pes com per argumentar-
ho, és més, estem donant arguments perquè es malbarati l’aigua i em sembla que no
seria la idea. Entenc que la campanya no s’ha fet, ja ho sospitàvem, això. I respecte al
tema que comenta el Sr. Móra, a veure, sempre apel·la a que tenim representant. Ja ho
sabem, que en tenim, però, i nosaltres hem fet consultes al consell mitjançant el nostre
representant, que és una cosa que fa molt bé. El 13 de febrer ens diuen que es va netejar
el dipòsit, les vàlvules no tanquen bé i es perd aigua. El 9 de març, les Ginesteres es
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queda sense aigua per una errada a la bomba quan netejaven. El 3 de juliol es reinicien
obres al dipòsit de can Serra que estan aturades des del novembre. El 23 de juliol hi ha
una fuita d’aigua, que no vam aclarir massa bé què va passar. El 18 i 26 d’agost hi ha
fuites, suposo que perquè es produeixen avaries, i ja ens ho pensem, que aquest govern
no vol que es perdi aigua premeditadament, només faltaria, però si falta manteniment, hi
ha més avaries. I a mi em sembla que, el que he anomenat, són bastantes pèrdues
d’aigua. Aleshores, ens fa mal, veure com raja l’aigua pels torrents i pels camins, perquè
s’ha trencat una vàlvula, perquè s’ha hagut de netejar el dipòsit, entenem que aquestes
feines s’han de fer, però n’hi ha moltes durant un any i per tant, demanem que ho tinguin
en compte i que com a mínim s’intenti vessar el menys aigua possible. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Els hi demanaré una mica de brevetat, em sap greu, però és molt tard.

Sr. Pere Móra.- És evident que el tema dels dipòsits és un tema que n’haurem de parlar,
perquè des de la companyia d’aigües el que estem intentant és tancar el dipòsit de can
Ferreters, que és un dipòsit que es va recepcionar cap a l’any 2008. És un dipòsit no
dissenyat i amb uns sistemes que no funcionen. I és una llàstima, que en aquell moment,
això es fes malament. Estem fent el que podem per no perdre aigua i per eliminar de la
xarxa un dipòsit que es va dissenyar malament. Dit això, jo crec que la Sra. Matas té una
informació incorrecta, i és que l’aigua de la xarxa es deixa perdre per la font de Sant
Domingo. Això no és veritat, Sra. Matas. La font de Sant Domingo té dues xarxes i la que
surt per l’aixeta, és aigua de xarxa. I l’aigua de la mina, que s’acumula a un dipòsit, és la
que es bombeja pel clavegueram s’envia per la xarxa de pluvial. Per tant, retorna a
l’aqüífer la mateixa aigua que ha sortit de l’aqüífer. No l’aigua de xarxa tractada. Fa uns
anys vam fer un estudi sobre el reaprofitament de l’aigua freàtica per donar servei per
exemple a això que deia vostè de regar els jardins. El resultat de l’estudi és que ni és
econòmicament sostenible ni mediambientalment sostenible, perquè la inversió
necessària per aprofitar aquesta aigua, que és fer infraestructura, tractar-la, bombejar-la
cap a dipòsits i distribuir-la i mantenir tota aquesta infraestructura, el resultat és que el
preu d’aquesta aigua, al vilatà d’Argentona, li resultaria entre 25 i 30 vegades més car que
utilitzar aigua de xarxa. Això sense tenir en compte les restriccions que hi ha actualment
per utilitzar aigua que no sigui de xarxa per segons quins usos. I l’altre problema és que
és mediambientalment insostenible, perquè la col·locació de totes aquestes canonades,
que estan fetes amb derivats del petroli, i el CO que es genera per col·locar tota aquesta
infraestructura, alimentar les bombes i distribuir-la, és mediambientalment insostenible.
Per això a Argentona no s’aprofita aquesta aigua freàtica per usos com el rec. Si
tinguéssim camp de golf, seria diferent, perquè tota aquesta aigua la podríem extreure
del mateix lloc on la gastéssim, però amb l’estructura de zones verdes d’Argentona,
lamentablement, avui dia no és viable.

Sra. alcaldessa.- Sra. Matas, torno a repetir, em sap greu ser pesada, però ens queden
molts punts. Els demano si us plau màxima brevetat.
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Sra. Montserrat Matas.- Màxima brevetat, sobretot. Tenim camp de futbol. Vostè diu si
tinguéssim camp de golf sí, però si tenim un camp de futbol no? No entenc aquest
raonament.

Sr. Pere Móra.- Sra. Matas, l’aigua que surt pels aspersors, ha de ser aigua de xarxa per
una qüestió de legionel·la. No podem polvoritzar aigua no tractada a un camp de futbol.

Sra. Montserrat Matas.- És igual, no entrem en el debat tècnic. De tota manera, jo em
quedaré amb que si fan tot el possible per no continuar perdent aigua dels dipòsits, em
dono per contenta. Gràcies.

4.6) Interpel·lació grup municipal PSC-CP, relativa al Casal de la Gent Gran del barri
del Cros

4.7) Interpel·lació grup municipal PSC-CP, relativa al reconeixement d’obligacions
derivades dels encàrrecs fets per l’Ajuntament d’Argentona a la societat Aigües
d’Argentona

Sra. alcaldessa.- Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.- Aquesta interpel·lació fa referència al reconeixement d’obligacions
dels encàrrecs que ha fet l'Ajuntament a la societat d’aigües d’Argentona. L’Ajuntament,
de fet, figura entre els deutors de la companyia, segons consta en els comptes de la
societat de l'any 2019, que va aprovar la junta general d’accionistes, formada
precisament per aquest Ple de l'Ajuntament, en el seu dia, i també en els comptes de
l’any 2020 que li van ser presentats el juny passat. Els saldos pendents al tancament del
2020 eren per exemple, Ajuntament d’Argentona, deutor per venda de reparacions i
millores a la xarxa d’aigua per un import de 91.587,96 €. O també Ajuntament
d’Argentona deutor per la prestació de serveis per import de 4.133,52 €. I concretament,
Ajuntament d’Argentona deutor per la gestió de la piscina del 2020 per un import de
73.422,34 €. Si féssim la suma ens sortiria 169.143,82 € a l’exercici del 2020. Bé, en el
benentès que el grup del PSC entenem que els deutes que l’Ajuntament pugui tenir amb
aigües d’Argentona s’hauran de satisfer a la companyia, d’acord amb el que estableixen
les normes vigents, i que això no s’ha produït fins ara i que a més a més, consta la
intenció de seguir fent encàrrecs de gestió a la societat per qüestions alienes al servei de
subministrament d’aigua, considerem que la fons de finançament d’aigües d’Argentona
és pràcticament única, ja que la constitueixen bàsicament les contraprestacions que rep
la companyia dels usuaris pel servei de subministre d’aigua potable. I per tant, a través de
les tarifes que paguen aquests usuaris. Aquestes tarifes entenem que no poden donar
suport als costos d’actuacions diferents a les que es deriven dels costos del servei de
gestió i de provisió de l'aigua. Considerem a més a més que aquestes tarifes van ser
autoritzades en el seu dia per l’autoritat competent, la Generalitat de Catalunya, la
comissió de preus, tenint en compte precisament aquests únics costos, els de l’aigua,
inclosa la retribució de l’entitat. Ens preocupa la situació creada en la societat aigües
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d’Argentona pels impagaments de l'Ajuntament. Atès que, si bé en els comptes de la
societat s’hi transparenta només un desfasament puntual de tresoreria, derivat d’aquest
retard en el pagament per part de l'Ajuntament, el fet és que durant anys i fins ara,
l'Ajuntament no paga ni tan sols reconeix els deutes que he esmentat. Això pot convertir
aquest desfasament temporal en un desequilibri real. En definitiva, en aquest cas, si
l'Ajuntament continua sense reconèixer aquests deutes, estaríem davant d’un fet, i és
que les tarifes de l’aigua, autoritzades en base als costos estimats i previstos pel servei, es
dedicarien a la pràctica a pagar altres despeses com són la construcció de la piscina o les
despeses derivades de la seva gestió ordinària o altres encàrrecs de gestió que pugui fer
l'Ajuntament. En conseqüència, ens trobaríem amb l’agreujament de que aquesta
desviació de recursos estaria impedint la capitalització de la societat. Nosaltres estem per
aquesta capitalització de la societat, una capitalització que entenem necessària per tal de
poder escometre les inversions que calen pel correcte i adequat funcionament del servei
de subministrament d’aigua. Fa un moment s’acaben de posar alguns exemples sobre les
necessitats d’aquestes inversions. Si les tarifes de l’aigua es van fixar pel manteniment del
servei, incloent-hi les inversions que calen per un bon funcionament, aquestes inversions
s’han de fer i no pas dedicar-se a altres actuacions. En conseqüència, demanem que se’ns
respongui a la següent interpel·lació. Són les següents preguntes: les obres de la piscina
fetes per la societat aigües d’Argentona, han estat recepcionades per l'Ajuntament? En
quina data? Per quin cost? No sé si em volen anar contestant pregunta per pregunta.
Consta certificació d’obres en quantia de 91.587,52 € que identifiqui que la societat ha
efectuat per compte de l’Ajuntament i per les que segueix comptabilitzant com un dret de
cobrament al seu favor? Voldríem saber si consta aquesta certificació. Si consta
certificació d’obres per les obres realitzades efectivament, quines són les causes de que
no consti la seva imputació en el compte 413, que com vostès saben, és el compte on s’hi
figuren les obligacions pendents d’aplicació pressupostària. L’altra pregunta que fem és si
té intenció aquest equip de govern de portar a aportació el reconeixement extrajudicial
de crèdit per import de 91.587,52 €, quantia que consta en els comptes de la societat
com pendents de pagament per part de l'Ajuntament. I llavors, en quina data. I també
preguntem si té intenció aquest equip de govern de portar a aprovació el reconeixement
de les obligacions derivades de la gestió ordinària de la piscina municipal que ha costejat
en la seva integritat la societat aigües d’Argentona el 2019, en quina data, i les del 2020,
per la quantia, com dèiem, de 73.422,48 € i en quina data. I preguntem, finalment, si és
intenció de l’equip de govern continuar fent encomanes de gestió a la societat sense
pagar-les ni reconèixer el cost íntegre, com s’ha fet fins ara. Els agrairia que ens
responguessin aquestes preguntes.

Sra. alcaldessa- Aniré molt ràpid. La primera pregunta, no ho sé, les obres de la piscina,
si han estat recepcionades i en quina data i per quin cost. Si algun regidor de govern té
aquesta informació li donarà i sinó li buscarem. Cost de certificació d’obres amb quantitat
de 91.587,52 €, vostè ja té una resposta de serveis econòmics en que li expliquen que
això és una factura que va entrar. Li puc repetir, però li dèiem en aquest escrit que
aquesta factura va entrar l’any 2019, que com sap, el procés d’aprovació i liquidació
d’obligacions que està recollit a les bases d’execució és que previ a l’aprovació d’una
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factura, un cop registrada, ha de passar pel centre gestor corresponent, ha de ser
conformada i que aquesta factura va ser rebutjada pel tècnic en no tenir constància
d’aquest encàrrec per part de l'Ajuntament. Amb el rebuig, aquesta factura queda
anul·lada a la comptabilitat i no es fa cap altre tràmit. Si el beneficiari entra a la gestió
telemàtica de factures li consta que la factura ha estat rebutjada. Aquesta és la
informació que li han dit serveis econòmics. Si consta certificació d’obres per les obres
realitzades quines són les causes que no consti la seva imputació en el compte 413? Com
que no consta, a data d’avui, no està registrat a la comptabilitat. Si té intenció aquest
equip de govern de portar a aprovació el reconeixement extrajudicial de crèdit? Si
s’acredita que realment és un deute que té l'Ajuntament, perquè realment es valida
aquesta factura, evidentment que sí, i per això hem consignat, com ha vist abans, diners
a les partides corresponents. Si tenim previst portar la gestió ordinària de la piscina
també el reconeixement d’aquestes obligacions? El mateix li repeteixo. Ho ha vist abans a
la modificació que hem posat diners perquè un cop acreditat que aquestes despeses són
les que realment ha tingut la companyia, es pugui reconèixer. I em permetrà que no li
respongui l’última pregunta, perquè em sembla de mala educació, perquè està clar que
l’equip de govern no té cap intenció de fer encomanes sense pagar ni reconèixer, perquè
això no és així. Una cosa és que s’hagin produït una sèrie de circumstàncies que no han
afavorit que s’hagin aprovat aquestes factures i l’altra és que sigui intencionat, i no ho és i
vostè ho ha vist moltes vegades, que aquí hi ha hagut una certificació d’obra que no va
reeixir per motius X, que ara intentarem esmenar de la manera que sigui possible,
parlant amb intervenció, i l’altra és les liquidacions, que han de passar per un procés llarg
i complicat. Per això hem canviat el sistema d’anàlisi de números comptables que no és el
propi Ajuntament. Algun regidor té la informació pel tema de les obres?

Sr. Pere Móra.- En quant a la recepció, es va fer una recepció provisional el juny del 2015
perquè sinó no s’hagués pogut obrir la piscina. La certificació, que deu ser de l’anterior
secretària, hi ha de ser. I en quant a la certificació, també l’he vist i em sembla que era
per uns 127.000 €.

Sra. alcaldessa.- En tot cas, el que està clar és que hem posat fil a l’agulla, com ha vist
pressupostàriament ja hem fet la consignació. Els serveis econòmics tenen la consigna de
treballar sobre aquests temes i fer net, perquè entenem que és una situació molt
agreujant per tothom, però sobretot per la companyia, que li pot generar una situació
complicada de tresoreria i mai ha sigut la nostra intenció ni voluntat. Per tant, estem en
aquest punt, intentant posar remei. Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.-Com li deia abans, valorem positivament que després d’insistir amb
aquestes qüestions, que avui hem preguntat, i que tenim dret a preguntar, naturalment,
s’hagi fet aquesta provisió de partides pressupostàries per donar compliment perquè
l'Ajuntament, si més no, tingui la possibilitat de donar compliment. Com vostè ha dit, Sra.
alcaldessa, no hi ha en aquests moments constància d’aquesta certificació d’obres, que
com deia, en els comptes de la companyia, ve xifrada amb 91.587,52 €. Efectivament,
com recordava l’alcaldessa, m’ha arribat fa una setmana una resposta a una pregunta
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que vaig fer fa més d’un any, i que se’m contesta efectivament que aquesta factura està
rebutjada pels serveis tècnics atès, com ha dit vostè, que no hi ha constància per part
dels serveis tècnics d’aquest encàrrec. Per tant, és positiu que tot això es vagi aclarint i
bé, la qüestió d’apreciar l’educació de cadascú, doncs és particular. Jo crec que no és falta
d’educació d’un regidor preguntar si l’equip de govern té intenció de continuar fent
encomanes de gestió sense pagar-les ni reconeixe’n el cost, perquè vostè mateixa ha
reconegut que s’havia fet. A més a més, li recordaré que amb la reunió que vam tenir el
PSC i vostè, una delegació pel pressupost del 2021, li vagi formular aquesta qüestió i
vostè precisament va dir que no es posava al pressupost el pagament de l’encomana de
la gestió de la piscina del 2021 i que en tot cas es posaria més endavant. Més endavant
ha sigut avui, en tot cas. Per tant, és molt lícit que jo li faci aquesta pregunta i lamento
que a vostè no li hagi agradat, però aquí el que ens interessa és que als vilatans
d’Argentona els hi agradi que tinguem els comptes clars i que diguem quina és la situació
de les factures. Perquè aquesta factura a la que m’he referit, que és del 2018, del
31/12/2018, efectivament va ser rebutjada i encara no em consta que la companyia
d’aigües hagi presentat alguna altra factura o reclamació per les vies legals. Per tant, ara
estem en una situació que l'Ajuntament ha proveït una partida i ara faltarà que en tot
cas, es presenti aquesta factura, prèvia la qual, com molt bé senyalen els serveis
econòmics municipals, i de control tant de l’Ajuntament com de la companyia d’aigües,
primer hi haurà d’haver una certificació d’un tècnic municipal que consideri que aquesta
obra hi és i està encarregada i per tant, la factura sigui reconeixible per part de
l'Ajuntament.

4.8) Interpel·lació del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona en relació a
la línia d’autobús entre Argentona i Barcelona

Sra. alcaldessa.- Sr. Calvo.

Sr. Bernat Calvo.- Durant l’any 2019, des del govern municipal se’ns va dir que
properament tindríem una connexió amb autobús amb Barcelona. Aquesta afirmació es
va repetir el gener del 2020, on es comunica, en el marc d’una reunió de poble, que en
breu es tindria aquesta línia d’autobús, d’acord amb les converses mantingudes amb la
Generalitat. Recentment, una encertada campanya de change.org, que crec que ara té
821 signatures, demana de nou per aquest servei que considerem bàsic per Argentona,
doncs ens connecta amb tots els serveis que té Barcelona, sense haver de fer llarguíssims
transbords i així mateix es potencia el transport públic per sobre el transport privat, on
és cada cop més complicat aparcar a Barcelona. Voldríem saber com està la situació a dia
d’avui. S’han fet avenços significatius per l’obtenció d’aquesta línia d’autobús entre
Argentona i Barcelona en horari diürn? Moltes gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sra. Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.- No s’han fet avenços, si més no, no gaires. Tenim reunions,
com bé ha dit l’alcaldessa quan parlàvem del conveni, amb la Generalitat, reunions cada
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dos mesos o menys. Ens han ciutat per finals d’aquest mes i seguirem pressionant. Totes
les signatures són importants, jo també vaig firmar, perquè tots estem d’acord en que és
necessari, però no és competència nostra i costa molt convèncer la Generalitat, tot i que
ho estem provant, que necessitem, que Argentona ha crescut molt i que necessitem i ens
mereixem aquesta línia directa amb Barcelona. Seguirem treballant en el tema i com us
he dit abans, us mantindrem informats.

Sra. alcaldessa.- Sr. Calvo.

Sr. Bernat Calvo.- Més que res, intentar posar una mica de pressió en l’assumpte, ja no
només amb les signatures, intentar buscar una solució a aquesta qüestió. Tampoc vull
allargar més la qüestió, si hi ha més avenços, que ens ho vagin comunicant, a veure si
podem tenir un final feliç i aquestes signatures també poden servir d’alguna cosa, també
de cara a la Generalitat. Gràcies.

En aquest moment abandona la sessió la Sra. Susana López

5. Propostes Urgents

Sra. alcaldessa.- Sr. Arenas.

Sr. Josep Arenas.- Jo diria que hi ha tres mocions. No sé si la Sra. secretària ens ho pot
informar.

Sra. secretària- A mi me’n consten dues, ho confirmo, la d'Afganistan i la de LGTBI.

Sr. Josep Arenas.- Sobre la d’Afganistan crec que hi ha dues propostes. Nosaltres en
tenim una, que la vam presentar, i no sé si n’hi ha alguna més o està retirada.

Sr. Àngel Puig.- No, no està retirada, Unitat la presenta.

Sr. Josep Arenas.- La de LGTBI no em consta, qui l’ha presentat?

Sr. Bernat Calvo.- A mi tampoc em consta.

Sr. Josep Arenas.- Totes són per urgència, en tot cas aprovar la urgència, la vam
presentar per registre, de condemna de les agressions i violència exercida contra les
persones del col·lectiu LGTBI.

Sra. alcaldessa.- A mi no m’ha arribat aquesta moció.

Sr. Josep Arenas.- Jo l’he presentada per registre.
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Sra. alcaldessa.- I tampoc s’ha comentat a la junta de portaveus. Ho dic perquè no l’hem
pogut ni llegir. Jo entenc que hauríem de poder-la llegir abans de prendre una decisió de
vot. Li demanaria que la passessin en el proper Ple, que és en dues setmanes.

Sr. Josep Arenas.- D’acord, acceptem.

5.1) Moció del grup municipal Unitat, Argentona per la República, per promoure
l'acollida i l'asil de persones refugiades del'Afganistan i per a la defensa dels drets
humans

“Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per part dels
extremistes talibans. Tots aquests anys d'intervenció de la coalició internacional alpaís no
han servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases d'un futur
millor per a la seva població, una intervenció de la coalició que s'ha demostrat que no es
va fer amb objectiu pacificador sinó colonial.

Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el
màxim respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor vàlid
en matèria de drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, i per
això, cal exercir aquesta pressió internacional sobre els països que han reconegut el
règim i que hi donen suport polític i material, països que sí que actuen dins del marcde
les institucions internacionals. Cal evitar que Afganistan torni a esdevenir un focus de
terrorisme internacional.

Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i cal
fer-ho establint, entre altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per als estats
membres. També cal rebutjar el sistema d'acords econòmics de la UE amb països
limítrofs a l'Afganistan per contenir-hi allà les persones refugiades, com s'ha fet amb
Turquia i les persones refugiades sirianes.

Emplacem, doncs, la coalició internacional i exigim a la UE, que donin suport políticament
i material a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l'interior com al'exterior del país,
que lluiten per una societat oberta, inclusiva i democràtica, i que treballen pel seu
desenvolupament social i econòmic. Aquesta tasca, evidentment, és incompatible amb
seguir amb la venda d'armament a tercers països que donen reconeixement polític i
suport material al règim talibà, armament que en molts casosva a parar indirectament a
mans de les milícies talibanes.

Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil.

L'estat espanyol ha format part de les forces d'ocupació de l'OTAN durant vint anys, a
aquesta presència espanyola s'hi ha destinat una quantitat de diners estimada de
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3.500 milions d'euros i s'hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i això, al llarg d'aquests
anys l'Estat Espanyol ha concedit un nombre minúscul de reconeixements decondicions
d'asil a persones afganeses i, mentre la guerra estava en curs, s'han executat
repatriacions que encara avui no han estat aturades.

El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar resposta
a la crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment preocupat per la
situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minoriesètniques
i activistes defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets i
llibertats i les diferents violències que pateixen.

Pels motius exposats instem les diferents institucions a dur a terme les següents accions,
mostrem el compromís i cooperació des de l'àmbit local per tal de fer possible l'asil i
acollida de les persones refugiades, i sotmetem a votació els següents acords:

PRIMER. Cal que l'estat espanyol, que ostenta la competència en matèria d’atorgament
de l'asil i del pla de primera acollida compleixi amb l’obligació de protecció internacional
a les persones que fugen de l'Afganistan perquè la seva vida corre perill, i que intensifiqui
les accions diplomàtiques per tal que aquestes personespuguin sortir del país.

SEGON. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un
contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de
persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el
treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així
com el nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes,
responsable de les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets
de les dones i de les persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida.

TERCER. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avantposi elsDrets
Humans i el compliment dels acords internacionals.

QUART. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions de cooperació al
desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una societat
afganesa socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també respectant la
mateixa sobirania del poble d'Afganistan. Aquesta cooperació requereix la finalització
immediata dels acords per a la venda d'armament a tercers països que donen suport
polític i material al règim talibà, com en el cas de l'estat espanyol, armament que en
molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.

CINQUÈ. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les xarxes
internacionals de suport als Drets Humans, tant de caràcter general, com sectorial,
vetllant pels drets de la ciutadania afganesa.
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SISÈ. En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala internacional,cal
establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris segurs, acollida i asila la
població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, col·lectiu LGTBI+, activistes
pels Drets Humans, periodistes i científics, i minories ètniques com l’hazara, directament
assenyalades com a objectius pel règim talibà, davant la més que probable i imminent
vulneració dels seus drets i llibertats.

SETÈ. Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i queel
Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris per
poder realitzar l’acolliment amb les màximes garanties.

VUITÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya,
a la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, al Congrés de Diputats, i a la UE.”

Sotmesa a votació la urgència de la proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents
(Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català i Cristina
Maynou i Casanovas)

Sra. alcaldessa.-Sra. Capdevila.

Sra. Montserrat Capdevila.- Una pregunta. Entenc que ara, després de fer aquesta
votació, hi haurà una altra moció, amb l’objectiu principal igual, però perquè no han
pogut consensuar amb text els dos grups que estaven més distants al que s’havia recollit
a la primera opció, és així?

Sra. alcaldessa.- Sr. Puig.

Sr. Àngel Puig.- Hi ha hagut un intent d’acord per poder fer una fusió de les dues
mocions. Hi ha hagut un requeriment, tres petits requeriments per modificar la nostra,
referent a l’estat espanyol, i a la vegada també, al final, al considerar que no modificàvem
aquesta moció, consideràvem que també valia la pena preservar-les les dues, sobretot
per una raó, a part d’aquesta que acabo de dir, i és que això en tot cas el Sr. Arenas ho
pot dir, i és que la moció del PSC fa molta referència a les dones i nenes, que també hi
estem d’acord i també hi votarem a favor. Consideràvem que valia la pena mantenir les
dues, ja que no ens posàvem d’acord en fer una conjunta, per aquests requeriments que
hi havia demanat.

Sr. Josep Arenas.- Reflectir el que s’acaba més o menys de comentar, que volíem fer
unes aportacions, que ens encaixaven molt més. Acceptàvem, per dir-ho així, el 99% de la
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moció, però volíem deixar una modificació en el punt primer, que deia instem al govern
de l’estat espanyol a que continuï exercint la protecció internacional a les persones que
fugen de l’Afganistan perquè la seva vida corre perill i que s’intensifiquin les accions
diplomàtiques per tal que puguin sortir del país. Perquè ens semblava que l’estat
espanyol sí que ha fet una acció internacional en aquest moment. Després també dèiem,
en el punt quatre, finalitzar on diu suport polític i material al règim talibà. I en l’exposició
de motius, només dèiem l’estat espanyol ha format part de les forces de l’OTAN, però ja
no entràvem en tota la descripció dels 20 anys i de l’encert i desencert, sinó que ens
semblava que era suficient. Si això es pot incloure, per nosaltres seria un vot favorable.

Sra. Montserrat Capdevila.- Jo volia deixar l’evidència que per un fet que lo que fa és
que políticament estem posicionant que uns no creiem que l’estat espanyol ha fet una
sèrie de coses o no està fent, i altra gent cregui que sí, i que és veritat que hi ha temes
d’armes que no només el govern espanyol sinó d’altres, d’on treuen el seu rendiment,
l’objectiu principal d'aquesta moció i de l’altra, jo crec que és on tots ens hi trobem, hagi
d’estar dividit en dues mocions. I nosaltres no ens sentim a gust quan passa això, perquè
jo crec que l’entesa és lo més maco, i més quan passa en aquests temes, que haurem de
saber-nos-hi trobar, sense que hi hagi aquests matisos polítics diferenciats, que ja ens
diferenciem prou. No entraré ara en debat, Josep. Nosaltres ho veiem així i ho volia
deixar palès aquí abans que féssim les votacions corresponent.

Sr. Josep Arenas.-Eren aquests dos matisos i després perquè la moció que presentem fa
una referència mot directa al tema de les dones, els seus drets i les nenes, les dones en
general. Ja dic, a mi m’hagués agradat que haguéssim pogut signar-ho conjuntament.

Sra. alcaldessa.- No perdem més temps, si no hi ha més intervencions, passaríem a la
votació.

Sotmesa a votació l’anterior proposta que s’aprova per 14 vots a favor (Georgina Sabadell
Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat Cervantes Codina, Joaquim
Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà, Agnès Cabot Navarro,
Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat Matas Oliveras, Joan
Martín Garachana, Bernat Calvo Català i Cristina Maynou i Casanovas) i 1 abstenció (Josep
Arenas Ponsa)

5.2) Moció del grup municipal PSC-CP, sobre la vulneració dels drets humans a
l’Afganistan, especialment envers les dones i les nenes

Sotmesa a votació la urgència de la següent proposta s’aprova per unanimitat de tots els
presents (Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí,
Montserrat Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra
i Juvinyà, Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví,
Montserrat Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo
Català i Cristina Maynou i Casanovas)
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa a les institucions europees i a la
comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest país,
especialment envers les dones i les nenes.

Sabem que amb l’anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir de
casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i política.
Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència masclista a
la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu matrimoni i la
seva maternitat.

La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves.
Durant les últimes dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les dones
i les nenes afganes ha progressat de manera significativa. Segons l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), durant aquests anys, el 87% de la població, incloses les dones, van
poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de nenes que reben educació i
les dones han començat a participar en la feina i en la vida econòmica, política, social i
cultural.

L’Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes les
nenes puguin anar a l’escola, augmentar la participació de les dones en l’ocupació, la
política o la vida social, i eradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui.

L’arribada dels talibans al poder pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer
moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits per a les dones en els últims 20
anys.

La vida de les dones afganes ens importa. És per això que reclamem de manera urgent
que tota la comunitat internacional, inclosa l’Organització de Nacions Unides (ONU), la
Unió Europea (UE) i tots els països que en formen part, emprenguin totes les accions que
siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la seguretat i els drets de les
dones afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i llibertats de les dones i nenes no
estan en venda, s'han de respectar. Parlem de drets humans. Avui són elles, demà
podríem ser nosaltres.

Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar cap a
un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari que plana
sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves vides són les
nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort.

Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels
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fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la
ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de totes les formes
de discriminació i la violència masclista, en qualsevol de les seves manifestacions.

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista instem a l'aprovació pel Ple de de
l’Ajuntament d’Argentona dels següents

ACORDS:

1. Manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a l’Afganistan
i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per
objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir
sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així
com el dret a viure lliures de violència masclista, eradicant el matrimoni forçat i el
matrimoni infantil.

2. Reclamem a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la Unió
Europea (UE), perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida
de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació
actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les
nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.

3. Recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones que
han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l’adopció de mesures
de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones, així
com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a
les defensores dels drets humans, i aquelles professionals que durant aquests anys han
treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan.

4. Instem al Consell Europeu i a la Comissió Europea a facilitar la gestió de corredors
humanitaris des d’Afganistan a la UE per totes les dones i nenes en perill de persecució, i
cridem als Estats Membres de la UE a obrir les seves fronteres per donar una solució
responsable i solidària a aquest drama humanitari.

5. Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de
llibertat, igualtat i fraternitat.

6. Ens comprometem a traslladar aquests acords al Govern Espanyol (Ministeris de
Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i les
Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, al
Fons català de cooperació al desenvolupament, i a les entitats i associacions en defensa
dels drets de les dones del nostre municipi.”
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Sotmesa a votació l’anterior proposta s’aprova per unanimitat de tots els presents
(Georgina Sabadell Simó, Pere Espelt Lleonart, Joan M. Pascual Martí, Montserrat
Cervantes Codina, Joaquim Perejoan Hernández, Àngel Puig Boltà, Pere Móra i Juvinyà,
Agnès Cabot Navarro, Montserrat Capdevila Cañadas, Xavier Collet i Diví, Montserrat
Matas Oliveras, Joan Martín Garachana, Josep Arenas Ponsa, Bernat Calvo Català i Cristina
Maynou i Casanovas)

6. Precs i Preguntes

Sra. alcaldessa.- Sra. Maynou.

Sra. Cristina Maynou.- Justament avui que en aquest Ple hem parlat molt de formes, i
que bueno, és igual. Jo voldria fer una disculpa i un agraïment, tots dos a la mateixa
persona, i relacionat amb la mateixa circumstància. Sense desmerèixer la feina de ningú,
m’agradaria disculpar-nos, i parlo en plural, perquè no he parlat amb tots els regidors,
però em consta que no sóc l’única que ho ha observat. M’agradaria disculpar-nos amb la
Sra. secretària d’alcaldia, per no haver-hi facilitat la feina a l'hora d’organitzar la feina en
el protocol el dia de festa major. Pobre, s’ha estrenat en una legislatura on molts regidors
i regidores som nous i inexperts i a més a més, alguns estem per domesticar, també, amb
carinyo, però estem a mig coure. En qualsevol cas, la falta de formalitat a l’hora
d’acompanyar els Domingos, baixar fins a can Doro, després fins a la font, uns per aquí,
els altres per allà, uns que hi són, els altres que no, només podem ser un però ens hi
acoplem tres, després hem acordat una cosa però el regidor, a última hora, canvia
d’opinió i en fa una altra, al seu criteri, però sense consultar-ho amb protocol. El resultat
va ser una mica el reflex del que ja són els Plens, i avui, a part de parlar molt de formes,
també hem vist, en molts casos, desunió, que ja és normal, és lo que toca, això és
precisament, d'això va la pluralitat, la llibertat d’expressió, d’opinió i d'actuació. Però en
aquest cas no vam tenir en compte que hi havia una persona que ens havia dedicat hores
de la seva feina per acompanyar-nos davant de la ciutadania, en un acte que considero
molt rellevant, com és la festa major, i no li vam respectar aquesta feina feta. Per tant, les
meves més sinceres disculpes. I lligat en aquestes disculpes, segueixo parlant en plural,
per si algú se sent representat, crec que li hem d’agrair també la professionalitat amb
que va actuar, perquè no només no ens va contradir, sinó que no ens va fer cap mala
cara, va mantenir un to de veu amabilíssim, va continuar complint amb la feina
encomanada i es va mostrar oberta a propostes i a buscar alternatives de protocol,
sempre amb un somriure a la boca. Volia tenir-li aquesta consideració. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Moltes gràcies, ja li traslladarem. Sr. Garachana.

Sr. Joan Martín.- Jo una pregunta, que també la porto fent des del gener en els Plens. Sí
que és veritat que agraeixo que ja hagin posat, es va dir a l’últim Ple que a finals de juliol,
va ser a finals d’agost, però com a mínim ja tenim una part del parc infantil del centre
parroquial una mica readaptat. El que sí que volia preguntar, que així em traslladen la
pregunta, és si s’ha de quedar així o, com s’ha comentat entre bambolines, és que es
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posarà alguna cosa més ja que els parcs actuals que tenim a Argentona, molts no són
d’algunes franges d’edat, sobretot les més petites, que tenim molt poca instal·lació, i
aquesta caseta que han posat nova, bueno, compleix algunes necessitats per la canalla,
però sí que potser trobem a faltar alguna altra cosa, i se’ns ha comentat que posarien
algo més. La pregunta és, si és així, i quan, si se sap.

Sra. alcaldessa.- Sr. Puig.

Sr. Àngel Puig.- Els gronxadors es canvien i es col·loquen nous i en principi no hi va res
més en aquell espai. No puc donar una data, com vaig precisar a l’anterior i va venir amb
retard el joc, perquè venia de fora, però els gronxadors, en principi, aquest mes de
setembre haurien d’estar, pel que he pogut parlar amb la tècnica.

Sr. Joan Martín.- Em val la resposta, Àngel. El que sí que encoratjaria és, si més no, tenim
molt espai en aquell, al centre, i l’equipament que s’ha tret, per l’equipament que s'ha
posat, potser merma les possibilitats de joc pels infants. Encoratjaria al govern a que es
plantegés posar-hi algo més, ja que, ja dic, és veritat que els tres parcs infantils podríem
parlar-ne, ja que alguns no els poden fer servir els nens petits, hi ha algunes franges
d’edat que queden molt curtes d’elements. Ja sé que tenim la plaça del Molí, però aquella
és impossible pels nens petits, ja que per alçada i distàncies no hi arriben.

Sr. Àngel Puig- D’acord, ho tindré en compte i ho compartiré per poder complementar
amb més jocs infantils aquell espai.

Sra. alcaldessa.- Sra. Matas.

Sra. Montserrat Matas.- Jo tenia moltes preguntes, però com és molt tard, les deixaré
pel proper Ple, però sí que m’agradaria comentar-ne una, més que res perquè a l’octubre
crec que quedaria fora de context. És referent al tema dels tractaments fitosanitaris en
l’arbrat, perquè bé, aquest estiu, sempre n’hi ha, de tigre del plataner, però és veritat que
aquest any hi ha hagut molta més plaga que altres anys. Volia preguntar a veure els
tractaments que s’havien fet, preventivament, no sé si ho teniu present, sinó, ja m’ho
contesteu, quins mètodes de control s’havien utilitzat i d’altra banda, quan es va detectar
la plaga, quins tractaments de xoc s’havien fet. Gràcies.

Sra. alcaldessa.- Sra. Cervantes.

Sra. Montserrat Cervantes.- No et puc dir exactament què és el que, quin tractament es
va fer, però se’n van fer a dos zones, que és on es va trobar que hi havia més incidència i
demà al matí t’ho passaré. Ara no t’ho sabria buscar.

Sra. Montserrat Matas.-En tot cas, apel·lar una mica al tema de que ha generat moltes
molèsties. A nosaltres ens ha arribat molt la informació perquè els veïns estaven
queixosos, aleshores, una mica redirigir el tema de cara a altres anys.
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Sra. Montserrat Cervantes.- Sí, i et dono la raó, que l’hem de redirigir, perquè al tenir
certs arbres de tanta alçada, no sabem si possiblement no hagi arribat a la part de dalt de
tot i això hagi fet que el pugó fos encara més molest. N’hem parlat precisament avui amb
la tècnica i demà te’l faré arribar.

Sra. alcaldessa.- Li agraeixo Sra. Matas si pot esperar al proper Ple, que serà en pocs
dies, també. I ja per l’hora que és, li agraeixo molt.

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió quan són
les 00:10 hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària en certifico

Vist–i-plau
La secretària L’alcaldessa
Míriam Tenas i Camps Georgina Sabadell Simó


