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El que va defensar i votar la CUP d’Argentona 
Ple Municipal de l’1 de juliol de 2011 

(Vots a favor/Vots en contra/Abstencions) 
 
Acta anterior. 
Respecte l'acta anterior vam votar-hi a favor perque es tractava del Ple d'Investidura i tot es va 
fer de manera correcta. (17/0/0) 
 
Donar compte constitució de Grups Municipals. 
No es vota, és un decret. 
 
Donar compte decrets d'Alcaldia relatius a l'estructuració de l'Ajuntament. 
No es vota, són decrets. 
 

Donar compte decrets d'Alcaldia. 
No es vota, són decrets. 
 

Ratificació resolucions d'Alcaldia. 
Es vota primer un decret respecte un error a l'INE en el cens de població. Hi votem a favor 
(17/0/0). En la segona resolució, hi votem en contra ja que es tracta d'una denúncia que ha 
interposat l'Assemblea Pagesa del Maresme en contra la resolució del Ple Municipal d'arrendar 

un hort urbà per sobre del preu pagat habitualment. (14/1 CUP/ 2 PP). 
 

Periodicitat de sessions del Ple Corporatiu. 
Votem en contra del canvi de data ja que considerem que el Ple Municipal tindrà més afluència 
un divendres al vespre que no un dilluns al vespre, quan la gent s'hi estarà menys hores 

perque l'endemà treballa. TXA també hi vota en contra per raons semblants. (11/6 
TXA+CUP/0) 
 
Creació i composició de les Comissions Informatives i Comissió Especial de Comptes.  
Votem a favor de la composició de les composicions, on hi tenim representants. (17/0/0) 
 

Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats (Xarxa de Mercats 
Municipals, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Associació Internacional de 
Ciutats Educadores, etc.) 
Hi votem a favor ja que es tracta d'un pur tràmit que depèn del Govern. (17/0/0) 
 

Designació membres de la Comissió Nomenclàtor. 
Hi votem a favor i hi anirà com a CUP l'Arnau Aymerich i en Joan Olivas. (17/0/0) 
 
Nomenament vocals en representació de grups municipals a la Junta del Patronat del 
Museu del Càntir. 
Hi votem a favor i hi anirà com a CUP la Laia Alsina. (17/0/0) 
 
Determinació de festes locals 2012. 
Es determinen des d'Alcaldia com a dies festius el 28 de maig i el 20 de febrer de 2012. Hi 
votem a favor. (17/0/0) 
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Determinació de la dedicació i de la retribució dels càrrecs municipals i de les dietes.  
Argumentem que no queda bé per un alcalde pujar-se el sou fins a 44.000 € anuals. L'Alcalde 
argumenta que no s'ha pujat el sou sinó la dedicació, passant del 80% de dedicació al 100%. 
També ens posicionem en contra de l'augment de la quantita que ingressa l'oposició en 
concepte de dietes (passa de 225€ a 275€ mensuals). TXA argumenta de manera similar a la 
CUP. L'Ajuntament no rep la crítica de manera massa constructiva. L'oposició els convidem a 
parlar el tema i votar-lo el proper Ple, però es rebutja. (9 
CIU+PSC+Entesa+Argentcat+AgrupacióArgentona/ 6 TXA+CUP/ 2 PP) 
 
 

Modificació de crèdits del pressupost municipal. 
Es tracta d'uns crèdits extraordinaris per a coses urgents. Hi votem a favor. (12 
CIU+Argentcat+Entesa+PSC+TXA+CUP/3 PP+Agrupació Argentona/0)* Falta gent de TXA 
a l'hora de votar. 
 
Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d'activitats per part de la Regidoria de Serveis Socials. 
Es tracta d'uns descomptes per ser aturat de llarga durada, viuda, etc. que es donarà en certs 
casos que encara no estaven contemplats. Hi votem a favor. (17/0/0). 
 

Modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la venda de localitats per 
assistir a espectacles organitzats per l'Ajuntament. 
Es tracta d'aprovar els preus públics de La Sala, que aniran des de 13€ a 28€ (en funció del 
cost de l'espectacle) i en casos de Festa Major, 3€. Considerem que els preus són excessius i 
hi votem en contra. Convidem l'Ajuntament a replantejar els preus. (13 
CIU+PSC+Argentcat+Entesa+TXA/ 2 CUP+Agrupació Argentona/2 PP) 
 

Execució d'una sentència dictada pel Jutjat de Mataró en relació al procediment ordinari 
iniciat per Gil Parés SL contra Argentona Projectes SA. 
Es tracta d'un procés judicial que s'ha guanyat i cal pagar les despeses dictades i els advocats. 
Hi votem a favor, ja que és un tràmit. (17/0/0). 
 

Reconeixement extrajudicial de crèdits d'Argentona Projectes SA, en liquidació. 
Es tracta de pagar deutes que encara té aquesta empresa municipal. Hi votem a favor. (14 
CIU+PSC+Entesa+Argentcat+TXA+CUP/ 3 PP+Agrupació Argentona/0) 
 

Canvi de nom de la Plaça Geganters per Plaça del Geganter Joan Padrós. 
Hi votem a favor. (17/0/0) 
 
Moció de TXA relativa a la qualitat de servei de l'ABS d'Argentona. 
Argumentem que estem d'acord en la moció, especialment en el punt que convida a la 
mobilització al carrer. Intentem convèncer Fèlix Rosa perque voti a favor, però no ho 
aconseguim. Felicitem al Govern per la recollida de signatures en contra el tancament 
d'urgències i demanem fermesa. Comentem que potser caldria declarar Boi Ruiz persona non 
grata a la vila. (16/1 Agrupació Argentona/0) 
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Moció de Agrupació Argentona relativa a la dació en el pagament de la hipoteca. 
Hi votem a favor i convidem Agrupació Argentona a seguir treballant en aquesta direcció. 
(17/0/0) 
 
Moció de la CUP relativa a l'estelada al màstil de l'Ajuntament l'11 de setembre. 
La moció va entrar un dia més tard del límit legal per entrar les mocions, així que entra per 
urgències. De totes maneres, argumentem que això ha estat així perquè va ser quan vam 
conèixer que el proper Ple Municipal serà el dia 12 de setembre, per tant, o ho entrem ara o no 
es podrà votar. La urgència de la moció és rebutjada i, per tant, no es pot debatre la moció. La 
votació de la urgència només rep el suport de TXA i la CUP. (6 TXA+CUP/11 
CIU+PSC+Entesa+Argentcat+PP+Agrupació Argentona/0) 
 

Moció de la CUP relativa als horts urbans. 
La moció va entrar un dia més tard del límit legal per entrar les mocions, així que entra per 
urgències. La moció pretèn solucionar algunes queixes de la pagesia respecte els horts, com 
ara les grans mides dels horts o el pagament elevat que es fa en l'arrendament. La moció no es 
pot debatre tampoc perquè no es considera la urgència d'aquesta. (6 TXA+CUP/11 
CIU+PSC+Entesa+Argentcat+PP+Agrupació Argentona/0) 
 
Malgrat el rebuig a debatre les mocions, la CUP les presentem en forma de prec, de manera 
que enlloc de debatir-se i votar-se, es passa la responsabilitat al Govern de decidir si es penja 
l'estelada o no, així com també si s'arregla la qüestió dels horts urbans o no. 
 
La majoria d'intervencions del públic van referides o bé a l'ABS o bé al fet que el Govern hagi 
votat en contra la urgència de les mocions, cosa que es considera poc democràtica. 


