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El que va defensar i votar la CUP d’Argentona 
Ple Municipal del 12 de setembre de 2011 

 
El Ple Municipal venia marcat per la gran quantitat de mocions que hi havia sobre la taula; 
concretament, quatre mocions del Govern, dues de la CUP i dues d’Agrupació Argentona. Això i 
alguns debats que es van allargar van fer que el Ple durés quatre hores. El to del Ple va venir 
marcat pels enfrontaments constants entre el regidor d’Agrupació Argentona (AA) i Tots per 
Argentona (TXA). El punt culminant d’aquest enfrontament va ser la moció d’AA denunciant una 
pressumpta malversació de fons per part de l’antic govern de TXA. 
 
La CUP vam portar una moció per aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI sobre els habitatges 
buits d’Argentona. Diferents partits van anunciar prèviament al Ple la seva intenció de votar-hi 
a favor si es deixava un temps d’esmenes del Reglament que regirà com es determina què és 
un habitatge buit. La CUP va acceptar aquesta demora de l’aprovació del Reglament i va deixar 
l’aprovació d’aquest per més endavant, malgrat el Ple va aprovar ja engegar el procés. 
 
L’objectiu d’aquest recàrrec, que a nivell informal podem anomenar d’“impost a l’especulació 
immobiliària” és posar els habitatges que actualment estan desocupats al mercat de lloguer, 
ajudant a trobar habitatge a les persones que més ho necessiten. D’altra banda, si els 
propietaris no accepten llogar els habitatges hauran de pagar aquest recàrrec que anirà 
destinat a ser un ajut pel lloguer de joves o persones amb problemes econòmics. La moció va 
comptar amb el vot favorable de pràcticament totes les forces del consistori (AA, 
Argentcat (ERC-SI), CIU, CUP, l’Entesa, PSC i TXA), a excepció dels dos regidors del PP que hi 
van votar en contra. 
 
L’altra moció que va presentar la CUP i que també va ser aprovada va ser la moció relativa al 
suport a l’escola en català i la immersió lingüística. La moció va trobar el suport de 
pràcticament tots els partits: Argentcat (ERC-SI), CIU, CUP, l’Entesa, PSC i TXA. Agrupació 
Argentona s’hi va abstenir i el PP hi va votar en contra. 
 
Respecte les mocions del Govern, la CUP es va adherir a la moció que condemnava els 
atemptats de l’extrema dreta a Noruega, que va trobar un suport de tots els grups. També 
ens vam adherir a la moció en suport al Correllengua, que va tenir el vot favorable de 
pràcticament tots els grups, excepte el PP que hi va votar en contra. La CUP i TXA també es van 
adherir i van votar a favor d’una moció per exigir al govern de la Generalitat que pagui a 
temps a les persones que cobren el PIRMI. Per últim, la CUP va votar favorablement a la 
moció que reclamava un finançament adequat pels ajuntaments, que l’Ajuntament cobri la 
part de l’IBI corresponent a l’autopista i que els diners que deuen els municipis per culpa d’un 
mal càlcul de l’Estat, es puguin pagar una vegada finalitzada la crisi econòmica. 
 
D’altra banda, com explicava a l’inici, la CUP va votar en contra d’una moció d’AA en la qual es 
donava a entendre que TXA podia haver desviat fons municipals cap al seu partit. Com que no 
hi ha proves d’aquesta acusació, la CUP hi va votar en contra. En canvi, la CUP va votar a favor 
d’una moció d’AA relativa a la piscina municipal. Malgrat en un inici la moció no era acceptable 
-ja que es desviava amb altres qüestions- es va modificar al Ple i va quedar com una moció 
que obliga al Govern a tenir a disposició del poble una piscina d’ús públic per l’any 
vinent, ja que aquest any estava tancada per obres. 
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Finalment, la CUP va presentar tres interpel·lacions relatives als horts urbans, Can Puig i 
Cadafalch i els habitatges de protecció oficial. En relació als horts urbans, el regidor Pere 
Mora va dir que el procés estava aturat fins arribar a un acord amb els pagesos, solució que la 
CUP demanavem. En relació a Can Puig i Cadafalch, vam demanar que l’expropiació de la casa 
modernista s’acceleri donat el seu mal estat. A aquesta demanda, el regidor Àngel Puig va 
respondre que s’estan fent les gestions el més àgil que es pot, qüestió que la CUP va agrair al 
regidor. Per últim, en relació als habitatges de protecció oficial, la CUP va demanar l’estat del 
Registre de Sol·licitants i el Govern va explicar que ara mateix només hi havia 9 sol·licitants, 
que no hi havia previsió de fer nous habitatges de protecció oficial a curt termini ni fer difusió 
de l’existència del Registre. 
 
El PP també va formular diverses preguntes, de les quals de més interès va ser sobre la 
Garrinada. En relació a aquesta festa, el PP va preguntar sobre les incidències que va provocar. 
La regidora de festes, Montse Cervantes va respondre que no hi havia hagut cap denúncia ni 
cap incidència greu notificada que tingués relació amb la Garrinada, de manera que la 
CUP va demanar que es feliciti al col·lectiu de joves que organitza la festa. 
 
La valoració global és que l’ambient al Ple semblava menys tens que en el primer ple ordinari, 
però que encara es mantenen picabaralles entre AA i TXA, cosa que allarga de manera 
inncesserària els plens. Pel que fa les mocions de la CUP, és de rebut dir que van ser votades a 
favor pel Govern i per TXA la moció sobre l’escola catalana i pel Govern, TXA i AA la moció per 
començar els tràmits per “l’impost a l’especulació immobiliària”. La bona entesa també es va 
materialitzar amb el vot favorable de CUP a les quatre mocions que presentava l’equip de 
govern. 
 
 


