
 
 

 

 

 

 

GOVERNANÇA 
1. GESTIÓ ECONÒMICA 

La planificació dels recursos humans té una importància 

cabdal per a una major eficàcia en la prestació dels serveis. 

Amb aquesta finalitat, proposem: 

 Dissenyar i implementar un model d’organització i 

gestió estratègica dels recursos humans 

 Estudiar la necessitat de la contractació d'una persona 

que exerceixi les funcions de gerent municipal 

Per a una contractació pública més sostenible i 

integradora, proposem: 

 Avançar en la municipalització dels serveis públics 

que puguin ser gestionats amb recursos municipals 

 En els casos en què la municipalització no sigui 

possible, proposem incloure criteris socials, ètics i 

ambientals de valoració en l’adjudicació  

Per a una millor gestió de les subvencions: 

 Introduir la figura d’un tècnic/a municipal per 

coordinar la gestió tant de les subvencions que es 

concedeixen a les entitats sense ànim de lucre com les 

que es demanen a altres administracions públiques 

Per a un pressupost més social i participatiu, proposem: 

 Plantejar un procés de pressupostos participatius  

 Garantir que les inversions de més impacte 

socioeconòmic siguin sotmeses a un debat públic 

2. TRANSPARÈNCIA, COMUNICACIÓ I 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

L’administració ha de vetllar per a que el ciutadà conegui 

la informació tant de la gestió del govern com dels serveis 

que es presten, i ha de crear mecanismes de comunicació 

per a que pugui posar en coneixement de l’Ajuntament 

qualsevol cas de mala praxi de manera anònima. 

Amb aquest objectiu proposem: 

 Fer el Pla d’actuació municipal (PAM) de manera 

participativa, per marcar els objectius del mandat 

 Retre comptes dels compromisos adquirits pel govern 

i publicar informació detallada sobre la seva execució 

 Fer Cartes de serveis per tots els serveis de 

l'ajuntament que siguin de cara al públic 

 Ampliar el retiment de comptes: més controls, 

seguiment i transparència de les accions del govern 

 Crear la bústia ètica com canal de participació 

3. PARTICIPACIÓ 

Per avançar cap a una democràcia real no n’hi ha prou amb 

l’elecció de representants polítics, és imprescindible 

facilitar la participació ciutadana en la presa de decisions 

dels temes que més ens afecten amb la creació de canals, 

presencials i digitals, accessibles, oberts i transparents. 

Amb aquest objectiu proposem principalment: 

 Fer dos processos de pressupostos participatius per 

fer viable l’execució de les propostes guanyadores 

 Crear les Audiències públiques trimestrals, espais on 

la ciutadania podrà fer arribar les seves preguntes, 

suggeriments i queixes al Govern 

 Dinamitzar el Consell de la Vila i els Consells sectorials 

(esports, patrimoni, mitjans, educació i infància) 
 Impulsar consultes ciutadanes vinculants sobre 

temes importants mitjançant el vot directe 
 

4. GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL 

Apostem per la transversalització de la perspectiva de 

gènere a totes les esferes de la vida i, per tant, a tots els 

àmbits de les polítiques públiques per a eradicar les 

desigualtats i les violències de gènere i impulsar un canvi 

institucional, transformant les pròpies pràctiques i la 

cultura política i organitzativa de la nostra administració 

amb les següents propostes: 

 Introduir les polítiques de diversitat sexual i de 

gènere (línia LGTBI) 

 Dissenyar i aprovar un pla d’igualtat intern de 

l’ajuntament d’Argentona 

 Implementar projectes de coeducació integrals a tots 

els centres educatius del municipi implicant a tots els 

agents de la comunitat educativa 

SERVEIS A LES PERSONES 

5. BENESTAR SOCIAL I SALUT 

La salut i el benestar social són àmbits que preocupen 

majoritàriament, pel que ha de ser una prioritat de 

l’administració pública. 

Treballarem per coordinar millor uns bons serveis públics 

de proximitat, potenciant l’acció comunitària i 

l’empoderament de les persones en situació de més 

vulnerabilitat. En especial, proposem: 

 Crear una taula social per a la inclusió amb la 

participació de serveis socials, habitatge, salut, 

promoció econòmica i educació per donar un servei 

integral i d’acompanyament a les persones amb més 

risc d’exclusió social i vulnerabilitat 

 Crear la figura tècnica de la regidoria de salut que 

treballi coordinadament amb el CAP 

 Renegociar l’obertura del servei d’urgències 24 hores 

del CAP d’Argentona 

6. GENT GRAN 
Davant l'augment de l’esperança de vida, apostem per 

incorporar polítiques adreçades al concepte d'envelliment 

actiu de les persones grans, el qual consisteix a fer que la 

ciutadania arribi a la vellesa en bones condicions de salut, 

promovent la seva participació en la societat, afavorint la 

formació al llarg de la vida i garantint els seus drets de 

viure una vida activa i amb qualitat.  

A més, impulsarem el programa “Radars” amb l’objectiu 

de garantir que les persones grans convisquin en el seu 

entorn pròxim, reduint-ne l’aïllament i l’exclusió gràcies a 

la participació de veïns i veïnes, comerciants, persones 

voluntàries i professionals de les entitats i dels serveis 

7. JOVENTUT  
La nostra gestió en aquest àmbit estarà enfocada a facilitar 

a la gent jove l’accés als recursos en igualtat d’oportunitats 

que els possibilitin el nivell d’autonomia suficient per a 

desenvolupar el seu projecte personal (habitatge, 

ocupació, formació, mobilitat i salut) creant xarxes de 

treball amb les diferents àrees responsables. A més, 

desenvoluparem noves propostes, com: 

 Crear el Consell de Joves, contemplat al Pla Local de 

Joventut, amb l’objectiu de fomentar la participació 

de la gent jove en la vida pública i el projecte de la 

Brigada Jove per a fomentar l’adquisició de 

competències transversals i l’ocupació juvenil 

 Crear un procés participatiu obert al jovent 

d’Argentona que impulsi els valors del 

cooperativisme, la inclusió i l’atenció a la diversitat i la 

implicació social, coordinat amb l’institut 

 Millorar els espais coneguts com a Espai jove del 

nucli urbà del Cros i el Casal de joves d’Argentona 

8. EDUCACIÓ 

Entenem l’educació com un dels eixos vertebradors d’una 

societat justa, lliure, plural i diversa. Hem d’assolir el repte 

que Argentona esdevingui un municipi amb múltiples i 

diverses oportunitats educatives que donin resposta a les 

necessitats de la seva ciutadania. 

 Amb aquest objectiu proposem principalment: 

 Continuar impulsant projectes compartits, 

ajuntament - escoles per millorar la qualitat educativa 

 Treballar amb la comunitat educativa, escoles, AFAS, 

per compartir el recorregut educatiu del municipi, 

realitzant un nou PEP (Projecte Educatiu de Poble) 

 Adherir-nos plenament al projecte Educació 360, 

impulsat pel Síndic de Greuges, conjuntament amb el 

Departament d´Educació  per donar un fort impuls al 

canvi educatiu que requereix el país 

 Donar suport al projecte de mediació escolar 

 Impulsar la creació de l’escola municipal d’arts 

escèniques amb la Sala com a motor de formació, 

creació i intercanvi 

9. CULTURA I FESTES 

Un dels trets característics que té el poble d´Argentona és 

l’alt compromís de la seva societat civil amb el món de 

l´art, la cultura i les festes. Des de l´Ajuntament cal un 

compromís compartit de col·laboració i participació amb 

tot el teixit associatiu artístic, cultural i festiu de la vila. 

I son amb aquests objectius que ens proposem : 

 Completar fins a la seva total finalització la futura 

biblioteca d´Argentona i dotar-la de tots els 

equipaments digitals pel seu total i complert 

funcionament 

 Fer possible en el mateix edífici de la futura biblioteca 

la ubicació de ràdio Argentona i l´arxiu històric 

 Treballar un projecte per a la creació d´un hotel 

d´entitats que aglutini el teixit associatiu 

 Continuar treballant per la total transformació del 

Museu del Càntir, convertint el Patronat en el Consell 

Municipal del Museu del Càntir 

 Convertir la Casa Gòtica en la futura Casa de Cultura 

per a la realització de conferències i actes literàris 

10. ESPORTS 

L’esport és un motor de canvi social i econòmic, perquè 

reforça la cohesió social i genera ocupació i riquesa. Per 

aquest motiu és cabdal donar el suport que mereixen els 

clubs i les entitats esportives d’Argentona. 

Amb la finalitat de millorar la pràctica de l’esport en tots 

els nivells, les nostres principals  propostes són: 

 Continuar donant suport, formació i assessorament a 

les entitats de la vila per facilitar les tasques 

administratives amb la creació d’una Oficina 

d’Atenció a les Entitats 

 Redefinir el projecte d´Escola Esportiva per a poder 

oferir un gran ventall d´activitats esportives que es 

puguin fer en tots els espais esportius del municipi, 

inclosos els patis de les escoles 

 Condicionar i rehabilitar les zones esportives de les 

urbanitzacions i del nucli urbà del Cros 

11. SEGURETAT 

Tota la ciutadania ha de tenir garantits els drets bàsics per 

a una vida digna, i un de ells és la seguretat. Per tal de 

donar els serveis adequats a la població de tots els barris i 

urbanitzacions d'Argentona, proposem principalment: 

 Incorporar a la plantilla de l’Ajuntament 2 agents de 

la policia per tal de patrullar pels carrers del poble, 

especialment a aquelles zones on es produeixen més 

robatoris com les urbanitzacions  

 Millorar la coordinació i donar més suport a 

l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil 

 Estudiar la viabilitat d’instal·lar càmeres de vigilància 

en zones conflictives del municipi 
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SERVEIS ECONÒMICS 

12. PROMOCIÓ ECONÒMICA I 

FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

La prioritat de l’àrea de promoció econòmica i ocupació ha 

d’impulsar polítiques actives que permetin reduir la taxa 

d’atur i dignificar les condicions laborals de totes les 

persones i, al mateix temps, potenciar un model social més 

just. Per això proposem principalment: 

 Impulsar serveis i actuacions adreçades a la creació de 

noves empreses i emprenedors, especialment amb la 

promoció de nous filons en mercats incipients 

 Donar suport a la creació, consolidació i creixement 

d’iniciatives de cooperatives i d’empreses de 

l’economia social i solidària  

 Reorientar els joves sense haver seguit un itinerari 

formatiu reglat per tal que puguin vincular-se als 

Programes de qualificació professional inicial (PFI) 

 Estudiar la possibilitat de crear un espai compartit de 

treball (coworking) i viver d’empreses 

13. COMERÇ 

El comerç de proximitat és un motor econòmic molt 

important pel municipi i un instrument fonamental de 

cohesió social. Considerem imprescindible donar suport a 

l’entitat “Argentona es mou” per aconseguir més 

coordinació, estabilitat i efectes multiplicadors.  

Amb aquests objectius proposem: 

 Recollir l’opinió dels comerciants sobre la situació 

actual i les principals necessitats del comerç al 

municipi, implicant a tots els comerços en un full de 

ruta per a millorar la situació comercial  

 Redefinir el model d’organització i comunicació entre 

el col·lectiu de comerciants i l’Ajuntament 

 Potenciar els mercats setmanals i les fires locals, en 

especial el mercat dels diumenges al nucli del Cros 

14. TURISME 

Argentona és un municipi amb un patrimoni arqueològic, 

arquitectònic i natural molt ric. Amb la voluntat de fer-lo 

més atractiu al públic local i atreure visitants i dinamitzar 

l’activitat econòmica en el sector comercial i turístic, 

proposem principalment: 

 Crear una oficina d’informació i turisme d’Argentona  

 Editar material divulgatiu que faci visible el patrimoni 

arquitectònic i cultural de la vila com el Museu del 

Càntir, la Casa d’estiueig de Josep Puig i Cadafalch, i 

la Capella del Sacrament 

 Involucrar el sector privat i associatiu en la gestió de 

l’activitat turística participant en la presa de 

decisions 

 Fomentar la coordinació amb els organismes 

supramunicipals relacionats amb la gestió turística 

15. COOPERACIÓ CIUTADANA I 

SOLIDARITAT 

L’Ajuntament d’Argentona vol promoure una economia 

local més social, tant fent créixer els projectes i les entitats 

existents d’economia cooperativa, social i solidària, com 

impulsant noves iniciatives, per la qual cosa proposem: 

 Crear una agència municipal de suport a 

l’associacionisme i el voluntariat a través de la qual 

s’informi, assessori i orienti les entitats sense ànim de 

lucre i les persones interessades sobre el voluntariat, a 

fi d’impulsar la cultura de la participació ciutadana, 

facilitar el treball en xarxa entre les entitats i els ens 

locals i donar instruments, recursos i formació 

 Potenciar i promocionar una Entitat de Voluntaris 

d’Argentona amb la finalitat que coordini i dinamitzi 

el voluntariat d’Argentona 

 Crear un banc d’hores de voluntariat, coordinant totes 

les activitats que siguin d’interès social, cultural, 

educatiu i de benestar 

16. INNOVACIÓ I SOBIRANIA 

TECNOLÒGICA 

L’evolució de les tecnologies informàtiques sovint va 

acompanyada d’una pèrdua de sobirania perquè el 

programari lliure no té una presència prou destacable en 

sectors on hauria de ser hegemònic, com el de 

l’administració pública. 

Amb aquest objectiu proposem: 

 Crear un Pla director de les TIC que permeti marcar 

els  objectius a mig i a llarg termini per aconseguir que 

Argentona sigui una SMARTCITY 

 Afavorir les xarxes comunals i obertes 

 Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés 

(fixe i mòbil, existent o nova com 5G) a través d’una 

xarxa compartida pels diferents operadors 

SERVEIS TERRITORIALS 
17. HABITATGE 

L’habitatge és un dret essencial per a que qualsevol 

persona pugui desenvolupar el seu projecte de vida. En 

primer lloc farem una revisió del Pla Local de l’Habitatge, 

que data de 2009, impulsant un cens real dels habitatges 

buits a Argentona i ampliarem els serveis del punt 

d’informació local de l’habitatge. 

Davant la manca d’oferta d’habitatge de lloguer a preu 

assequible i de la provisió d’habitatge protegit a llarg 

termini, es fa imprescindible centrar els esforços públics 

en la mobilització de l’estoc d’habitatge buit i en desús a 

partir de nous models d’accés a l’habitatge: 

 Fent de catalitzador d’iniciatives cooperativistes 

 Dinamitzant el lloguer d’habitatge en desús a preu 

assequible i a llarga durada, per exemple amb 

incentius fiscals 

 Mediant per a la transferència d’habitatge buit 

d’entitats per a destinar-lo a habitatge social, mediant 

per a evitar desnonaments i donar suport a la PAH 

18. ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT  

L’espai públic és el lloc més sensible al tipus de model 

urbà, per la qual cosa les seves qualitats depenen de tenir 

una concepció clara del model territorial i urbanístic 

àmpliament reconegut que és la ciutat mediterrània, 

compacta i amb diversitat d’usos. Alhora, la millora de 

l’espai públic ha de compartir amb l’àrea de mobilitat una 

mateixa visió i coordinar una mateixa política 

d’intervenció. Per tant, es requereix un model urbà 

integrat d’urbanisme, espai públic i mobilitat que es farà 

efectiu gestionant les diferents àrees de territori en un 

espai de Serveis Territorials sota la responsabilitat d’un 

únic regidor d’experiència multidisciplinar i un nou 

coordinador específic d’aquest àmbit. 

Amb aquest objectiu proposem: 

 Seguir treballant coordinadament amb la Regidoria 

de Cohesió per atendre les necessitats diferenciades 

dels veïnats i les urbanitzacions d'Argentona. 

 Elaborar un pla per a urbanitzar i recepcionar 

definitivament tots els sectors i carrers amb dèficits 

urbanístics de la vila, amb interès especial pels veïnats 

disseminats, a efectes de la seva valoració i 

calendarització orientativa 

 Seguir prioritzant la mobilitat a peu confortable i 

segura garantint les característiques dels principals 

itineraris de vianants aplicant el Pla d’accessibilitat 

(2016) i l’Estudi dels camins escolars (2014) 

19. URBANISME, PATRIMONI I 

COHESIÓ TERRITORIAL   

Argentona ja ha iniciat els treballs de revisió del Pla 

d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb 

l’objectiu d’adequar-lo als nous criteris socials i 

mediambientals del dia d’avui, així com adaptar 

l’ordenació urbanística a la realitat del municipi, a la 

legislació i a la planificació sectorial vigent.  

Proposem seguir treballant el POUM d’Argentona aprovat 

provisionalment (2019) amb l’objectiu principal de:  

 Apostar per un creixement equilibrat del municipi, on 

a través de polítiques de rehabilitació i renovació 

urbana s’absorbeixi part del creixement previst, i 

dotar els diferents àmbits i sectors urbans dels 

equipaments, serveis i comerç necessaris 

I en termes generals podem destacar: 

 Garantir l’atenció a les necessitats socials d’accés a 

l’habitatge, la previsió i modernització de les 

infraestructures, la millora dels equipaments 

existents, així com la previsió de nous equipaments 

 Crear la figura del regidor de barri que coordini tots 

els serveis implicats de l’Ajuntament que puguin tenir 

a veure amb cada urbanització i sigui l’interlocutor 

únic i directe amb els seus residents 

 Crear la fgura d’un tècnic propi de Patrimoni que 

coordini tots els serveis implicats de l’Ajuntament que 

puguin tenir a veure amb aquesta àrea 

20. ESPAI AGROFORESTAL I MEDI 

NATURAL 

L’espai agroforestal a partir del model agroecològic és un 

sector en creixement a nivell associatiu, comercial i 

productiu, el qual aporta elements positius com identitat, 

ocupació laboral, alimentació saludable, cohesió social i 

manteniment del territori. 

Amb aquest objectiu dinamitzador proposem: 

 Crear un Consell Agrari municipal que integri tots els 

agents per treballar necessitats i unificar recursos 

 Oferir formació sobre pràctiques agroecològiques, 

maneig de cooperatives i entitats de l’economia social 

i solidària, circuïts curts de comercialització i estudiar 

la implementació d’un PFI agrari 

Quant al medi natural, proposem: 

 Seguir impulsant la regeneració ambiental de la riera 

d’Argentona per a que esdevingui un pulmó verd, 

vertebrador del nostre territori 

 Seguir fomentant la connectivitat dels Parcs Naturals 

del Montnegre-Corredor i la Serralada Litoral 

21. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I 

AGENDA 2030 

Apostem decididament per la sostenibilitat mitjançant la 

reducció dels consums excessius, la minimització dels 

residus, el desenvolupament de les energies renovables i 

l’autoconsum, una visió de cicle integral de l’aigua i una 

política de gestió del territori que possibiliti l’ús racional i 

sostenible dels seus recursos naturals i agroforestals.  

Potenciarem la cultura de sostenibilitat i incentivarem les 

bones pràctiques i l’economia circular entre la població i 

les empreses del municipi: 

 Bonificant taxes d’obres que compleixin els 

paràmetres de sostenibilitat 

 Bonificant l’IBI dels edificis que instal·lin sistemes 

d’aprofitament de l’energia solar 

 Potenciant el projecte d’Escoles Verdes per a formar 

en la consciència ambiental 

A més, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament 

sostenible del poble, treballarem per a assolir els 

objectius de l’Agenda 2030 a Argentona creant un pla 

d’acció que alineï les polítiques municipals amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 

Nacions Unides aprovats el 2015. 


