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Memòria Participació Ciutadana 2018 

Introducció  

L’any 2018 la regidoria de Participació Ciutadana ha continuat desplegant els 

principals projectes de mandat, com ha estat el tercer procés participatiu del 

pressupost municipal, el Consell d’Infància i el pla de dinamització associatiu, amb 

l’impuls d’una programació formativa i l’organització d’actes com la Mostra 

d’Entitats. 

Projectes i processos de participació realitzats durant el 2018 

1. Pressupost Participatiu 

Per tercer any consecutiu, la regidoria de Participació Ciutadana ha dut a terme un 

procés participatiu del pressupost municipal, de nou amb una partida de 500.000 

euros per destinar a projectes.  

Al 2018 s’han incorporat algunes demandes plantejades des dels òrgans de 

participació, com la creació de dues llistes de votació de projectes, grans i petits, la 

recuperació del vot tradicional en urna i s’han reforçat les accions de promoció i 

dinamització al carrer. Enguany la participació ha superat el miler de vots, el millor 

resultat de participació que ha obtingut mai un procés participatiu al municipi. 

La introducció d’un sistema més àgil de validació i vot per internet també ha servit 

per augmentar el número i percentatge de veïns que han utilitzat el sistema 

telemàtic per participar al procés. 
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En aquest 2018 s’ha avançat també en l’execució dels projectes guanyadors en 

edicions anteriors, com el pla de millora de zones infantils dels parcs públics o el 

condicionament del marge esquerre de la riera d’Argentona. 

Podeu consultar els resultats de la votació i la informació del procés al 

següent enllaç  

www.argentona.cat/pressupostparticipatiu2018  

 

2. Consell de la Vila 

Al 2018 s’ha iniciat un debat sobre les funcions del Consell de la Vila que va tenir 

com a un dels resultats la revisió del seu reglament. De tota manera, la dinàmica 

de les sessions i la baixa participació fa necessari avançar en la reflexió sobre els 

objectius d’aquest òrgan i la seva relació amb el municipi i l’Ajuntament. 

Més informació 

www.argentona.cat/conselldelavila  

3.  Pla Educatiu de Poble 

Durant aquest 2018 s’està dissenyant el pla de participació ciutadana per impulsar 

a partir de l’any 2019 un ambiciós projecte municipal, el Pla Educatiu de Poble, 

instrument que ha de servir per definir les estratègies i objectius que han de 

marcar l’acció educativa dels propers anys al municipi i que ha de comptar amb la 

suma de tots els actors i que connecti temps, espais i recursos dins i fora dels 

centres educatius, a través d’un treball transversal i cooperatiu. 

http://www.argentona.cat/pressupostparticipatiu2018
http://www.argentona.cat/conselldelavila
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4. Plataforma Decidim 

L’Ajuntament d’Argentona s’ha adherit al projecte de la Diputació de Barcelona per 

tal de posar en marxa un portal web des d’on centralitzar i dinamitzar les accions i 

els processos participatius. 

5. Districtes electorals 

A través del Consell de la Vila, es va organitzar a principis del 2018 una comissió de 

treball per tal d’avaluar el mapa dels districtes electorals per tal d’introduir alguns 

canvis i reordenació dels punts de votació 

6. Mostra d’entitats 

Es va celebrar el dissabte 14 de maig d’11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00, convidant a 

totes les entitats d’Argentona que formessin part del Registre d’entitats a mostrar 

la feina que fan durant l’any mitjançant dues propostes. La primera és la ubicació 

d’una paradeta a mode d’expositor. La segona és una proposta d’actuació de 30 

minuts que faci participar el públic assistent en diferents punts del recorregut de la 

mostra. La ubicació d’un estand era condició imprescindible per poder fer una 

actuació. 

Enguany es va dur a terme a la Plaça Nova, deixant l’espai central com a escenari 

per a les actuacions de les entitats. Aquest canvi es va valorar de manera molt 

positiva. En dos moments de la jornada hi va haver l’actuació de Brass de Gitano 

Band, que va amenitzar el recorregut per la fira. També es va tenir en compte la 

reivindicació de l’any anterior, basada en què les persones amb mobilitat reduïda 

disposessin de reserva d’aparcament. 
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Malauradament la Mostra es va haver de suspendre a mitja tarda a causa de la 

pluja. 

Més informació de la Mostra d’entitats:  

http://argentona.cat/document.php?id=40221 

http://argentona.cat/document.php?id=40470 

 

7. Consell d’infància 

La segona edició del Consell d’infància es va constituir en un acte celebrat al Saló 

de Pedra el dia 21 de novembre, al voltant del Dia Internacional de la Infància. 

L’encàrrec que l’Alcalde va fer enguany al Consell va ser el d’organitzar un acte per 

difondre la feina que fa.  

El resultat va ser una gimscape, barreja entre gimcana i scaperoom, que es va dur a 

terme el dissabte 19 de maig a l’antiga Velcro i que va estar organitzada gairebé de 

manera íntegra pels consellers i conselleres. Hi van participar 200 persones i va 

estar molt ben valorada. 

Al llarg de l’any, els consellers i conselleres també van poder participar en 

processos com els pressupostos participatius o anar a la ràdio per explicar què 

estaven treballant. 

Després de l’aturada estival, durant els mesos d’octubre i novembre es van 

convocar les primeres sessions extraordinàries del Consell i de manera paral·lela 

es van escollir els nous membres d’entre les classes de 5è de les escoles 

d’Argentona. El dia 20 de novembre es va celebrar l’acte de constitució del nou 

consell al Saló de Pedra de l’Ajuntament d’Argentona. Enguany se’ls ha encarregat 

http://argentona.cat/document.php?id=40221
http://argentona.cat/document.php?id=40470
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la generació d’accions per difondre el problema de les persones refugiades i el 

racisme. El nomenament dels nous membres s’aprovarà properament pel Ple 

municipal. 

Més informació del Consell d’infància: 

http://argentona.cat/document.php?id=40496 

http://argentona.cat/document.php?id=40299 

http://argentona.cat/document.php?id=40685 

 

8. Cicle de xerrades i tallers amb entitats 

La regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Argentona va organitzar 

un cicle de xerrades i tallers formatius adreçat a les entitats i associacions del 

municipi, programa impulsat conjuntament amb la Diputació de Barcelona. 

 

La primera proposta va ser un taller sobre Comptabilitat els dies 19 i 26 de febrer i 

la segona un taller sobre Marc legal i llei de transparència els dies 12 i 19 de març. 

En un segon cicle de xerrades es van abordar temàtiques relatives al certificat 

digital per a entitats i la petició de subvencions de l’Ajuntament. 

 

Més informació del Cicle de xerrades i tallers amb entitats: 

http://argentona.cat/document.php?id=39569 

http://argentona.cat/document.php?id=40193  

http://argentona.cat/document.php?id=40496
http://argentona.cat/document.php?id=40299
http://argentona.cat/document.php?id=40685
http://argentona.cat/document.php?id=39569
http://argentona.cat/document.php?id=40193

