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Us presento el Pla d’Actuació de Mandat (PAM), el document que recull les prioritats i objectius de l’acció de  govern
d’aquest mandat. El PAM ha estat elaborat a partir del programa electoral amb que ens vam presentar a les eleccions
municipals, a més de les aportacions del personal de l’Ajuntament i les propostes i suggeriments que ens han traslladat
els veïns i veïnes d’Argentona després d’un procés participatiu.

S’estructura en 7 objectius estratègics: Garantir oportunitats educatives al llarg de la vida més enllà de la formació reglada;  
governar amb la ciutadania; Garantir el benestar i unes condicions de vida de qualitat per a la ciutadania; impulsar un
desenvolupament sostenible del municipi i del propi ens; millorar la xarxa de comerç i la dels polígons industrials del
municipi; combatre l’exclusió social i la vulnerabilitat econòmica; i impulsar la vida col·lectiva del municipi.
 
Aquests objectius es concreten en 27 objectius específics i més d’un centenar d’actuacions que seran els compromisos
d’aquest govern amb tota la població d’Argentona. A aquest PAM s’hi afegeix també el nou horitzó que assenyala l’Agenda
2030, l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que podreu veure relacionats en cadascuna de les
actuacions.

PRESENTACIÓ

La pandèmia de la COVID-19 ha fet que haguéssim d’endarrerir més del que voldríem l’elaboració del
PAM i, al mateix temps, que haguéssim d’aturar algunes de les actuacions que ja teníem en marxa per
atendre les noves necessitats derivades de la crisi sanitària i econòmica que estem vivint. Malgrat totes
les dificultats, continuarem treballant per assolir els objectius que ens hem marcat en aquest pla.

Us animem a consultar aquest PAM, a fer-vos-el vostre i, com no, a fer-nos arribar qualsevol consulta o
suggeriment.
 Gina Sabadell

Alcaldessa d'Argentona



Missió
La missió de l’Ajuntament d’Argentona és definir polítiques i mesures per tal de garantir
l’accés de tota la població als principals drets i serveis bàsics.

Visió
La visió de l’Ajuntament d'Argentona és esdevenir un municipi amb una alta qualitat de vida,
tant material com  cultural i educativa, on la població és protagonista activa en la presa de
decisions i conviu cohesionada social i territorialment.

Valors
1. Eficiència                   
2. Justícia social
3. Laïcitat 
4. Respecte i humanitat
5. Equitat
6. Solidaritat
7. Feminisme
8. Sostenibilitat 
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Governar amb la ciutadania 

Garantir el benestar i unes condicions de vida
de qualitat per a la ciutadania 

Impulsar un desenvolupament sostenible del
municipi i del propi ens

Garantir oportunitats educatives al llarg de la
vida més enllà de la formació reglada1
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS



Combatre l’exclusió social i la vulnerabilitat
econòmica

Impulsar la vida col·lectiva del municipi

Millorar la xarxa de comerç i la dels polígons
industrials del municipi5
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS



1 Garantir oportunitats educatives al llarg de la vida
més enllà de la formació reglada

Objectiu específic
 1.1

Objectiu específic
 1.2

Realització i implementació del PEP (Projecte Educatiu de Poble).

Creació d'un espai adequat per dur a terme les accions formatives que es derivin del PEP.

Manteniment de l’oferta de cursos de Formació Ocupacional.

Oferta de formacions per a l'adquisició de competències transversals: formació en el lleure, cursos sobre

mobilitat internacional, etc.

Oferir una formació adequada adaptada a les diferents situacions de la
ciutadania

Desenvolupament de l'oferta formativa prevista al PEP.

Creació d'un grup de treball transversal que vetlli per l'objectiu d'Orientació i l'Educació al llarg de la vida.

Creació d'equips de treball qualificats per atendre col·lectius amb necessitats educatives concretes.

Facilitar l'orientació i transició educativa en qualsevol etapa de la vida



1 Garantir oportunitats educatives al llarg de la vida
més enllà de la formació reglada

Objectiu específic
 1.3

Objectiu específic
 1.4

Implementació de projectes de coeducació transversals als centres educatius.

Suport tècnic i econòmic als projectes de mediació escolar.

Oferir eines i estratègies als diferents agents de la comunitat educativa
per a poder introduir la perspectiva de gènere com a eix transversal de
treball als centres educatius

Actualització del reglament i la metodologia del Consell Escolar Municipal.

Actualització del reglament i la metodologia dels Consells Escolars de centre.

Actualització del reglament i la metodologia de la resta d'espais de coordinació amb els agents educatius.

Elaboració i implementació d'una planificació de l'acció educativa municipal.

Planificar l'organització i la participació educativa a nivell municipal



2 Governar amb la ciutadania

Objectiu específic
 2.1

Objectiu específic
 2.2

Promoció de l’ús del programari de codi obert en l’Administració electrònica. 

Revisió del web municipal per fer-la més accessible i que s'adapti a les necessitats i capacitats de cada

usuari o usuària.

Definició i descripció dels processos participatius prioritaris del mandat.

Potenciar l'Administració electrònica i fer-la més accessible a la ciutadania

Actualització del Reglament de Participació Ciutadana.

Elaboració de la Guia fàcil de participació ciutadana.

Creació d'una bústia ètica per a la ciutadania.

Disseny d'una aplicació mòbil municipal de serveis.

Actualització i aprovació del Pla de Comunicació municipal i el Pla Anual de Mitjans de Comunicació.

Implicar de forma efectiva a la ciutadania en la participació municipal



2 Governar amb la ciutadania

Objectiu específic
 2.3

Objectiu específic
 2.4

Aprovació i difusió del protocol de comunicació interna.

Creació d'un espai transversal de treball entre el personal tècnic municipal.

Implantació d'una agenda interna d'activitats i/o projectes compartida que millori la coordinació

interdepartamental.

Instal·lació d'una pantalla LED exterior per la divulgació d'informació municipal.

 Edició en paper d'una agenda amb les activitats del municipi. 

Millorar la comunicació interna i externa de l'Ajuntament

Publicació dels indicadors de seguiment del PAM al web municipal i als mitjans locals.

Elaboració de les Cartes de Serveis per al conjunt de serveis de l'Ajuntament.

Elaboració de directoris de serveis i ajuts a disposició de la ciutadania: bonificacions, exempcions

fiscals, ajudes i subvencions.

Ampliació dels continguts al portal de dades obertes.

Publicació sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o

gestionada per l'Ajuntament.

Realització d'una campanya per promoure el dret a l'accés a la informació elaborada per l'Ajuntament.

Posada en marxa d'una eina de transparència que faci més entenedora la informació municipal.

Fer efectiva la transparència



3 Garantir el benestar i unes condicions de vida de
qualitat per a la ciutadania

Objectiu específic
 3.1

Objectiu específic
 3.2

Implementació del Pla d'Usos.

Realització d'una campanya informativa sobre la tinença d'animals.

Disseny i implementació de polítiques públiques per la promoció de la convivència i la cohesió social.

Impuls d'una campanya informativa i modificar l’ordenança sobre tinença d’animals.

Desenvolupament dels compromisos i objectius del Pacte Local del Temps aprovat per l'Ajuntament.

Afavorir la convivència ciutadana

Millora de la regulació del transport pesant i dels patinets.

Millora de la regulació de l'ocupació d'aparcament per part de treballadors de polígons d'espais

d'estacionament dels barris.

Realització d'una campanya informativa sobre la circulació al centre urbà.

Millora de la xarxa de transport i connexió als veïnats.

Posada en marxa de la zona vermella d’estacionament.

Elaboració d'un estudi de viabilitat d'un itinerari saludable que uneixi el nucli urbà, Madà, Can Garí i el Cros.

Col·locació de bancs a llocs emblemàtics d’Argentona.

Regeneració i recuperació del camí de la riera d’Argentona.

Implementació de bonificacions al transport públic.

Afavorir la mobilitat sostenible



3 Garantir el benestar i unes condicions de vida de
qualitat per a la ciutadania

Objectiu específic
 3.3

Objectiu específic
 3.4

Creació d'un espai de suport a la criança.

Elaboració d'una diagnosi dels equipaments municipals.

Creació d'un mapa de recursos, serveis i activitats adreçat als diversos sectors de la població.

Millorar els espais i serveis municipals d'atenció a les persones

Creació d'una línia d'ajuts per posar en marxa arranjaments d'habitatges per supressió de barreres

arquitectòniques per a persones amb discapacitat i gent gran.

Implementació de models de cooperativisme entre particulars a qui l'Ajuntament cedeix l'ús del sòl 50-75

anys aproximadament. 

Reserva d'una part del nou habitatge social de les noves promocions privades a col·lectius vulnerables: gent

gran, joventut, famílies amb vulnerabilitat social.

Garantir el dret d'accés a un habitatge digne

Elaboració d'una diagnosi sobre la situació de la diversitat sexual i de gènere al municipi.

Creació d’un Servei d’informació i recursos per a les dones (SIAD).

Constitució de la Comissió de Transversalitat de Gènere.

Creació d'un Consell de joves.

Elaboració d'una programació estable d'activitats per a joves.

Elaboració d'una programació estable d'activitats per al foment de l'envelliment actiu de la població.

Garantir els drets del conjunt de la ciutadania
Objectiu específic

 3.5



4 Impulsar un desenvolupament sostenible del
municipi i del propi ens

Objectiu específic
 4.1

Objectiu específic
 4.2

Aprovació del POUM.

Elaboració d'un pla per a la supressió de les barreres arquitectòniques entre barris o connectors ecològics.

Foment de la connectivitat dels Parcs Naturals del Montnegre-Corredor i Serralada Litoral a través de la

xarxa de camins i la riera d’Argentona.

Arranjament i regeneració de la riera d’Argentona.

Aconseguir un model territorial que sigui integrat, equilibrat i segur

Assoliment del Pla Parcial de "El Collell".

Execució del Pla per l'accessibilitat d'Argentona.

Implementació d'un pla de circulació de zona 30 al casc urbà amb les mesures urbanístiques adients. 

Millora i ampliació dels principals itineraris i zones de vianants.

Inici dels treballs de construcció dels carrils i bandes ciclables del planejament.

Aconseguir un model urbanístic que sigui sostenible, resilient, inclusiu,
saludable i segur



4 Impulsar un desenvolupament sostenible del
municipi i del propi ens

Objectiu específic
 4.3

Objectiu específic
 4.4

Adequació del PAESC (Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima) a l'Agenda 2030.

Negociació amb la Generalitat de Catalunya per a la implantació d'una nova línia de bus exprés

Argentona-Barcelona.

Construcció de les infraestructures previstes al planejament per facilitar desplaçaments en bicicleta i a

peu (Pla d'accessibilitat i Pla director de la bicicleta).

Creació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Reduir les emissions al municipi

Elaboració d'una diagnosi en matèria d'eficiència energètica dels edificis municipals.

Renovació de la flota de vehicles municipals cap a vehicles "Eco" i/o "Zero emissions".

Estudi i anàlisi de la millora de l’arbrat.

Aprovació d'un pla de contractació verda.

Fer de l'Ajuntament un agent ambientalment més responsable



4 Impulsar un desenvolupament sostenible del
municipi i del propi ens

Objectiu específic
 4.5

Objectiu específic
 4.6

Realització d'una campanya de comerç verd.

Establiment d'un punt d'autoreparació de petits aparells.

Creació d'una xarxa d'empreses per fer recircular els residus i/o recursos entre elles (economia circular).

Foment de la col·laboració entre escoles i entitats per a la realització d’actuacions mediambientals.

Introducció  d'un codi de Bones Pràctiques ambientals a les bases reguladores de concessió de subvencions.

Fomentar la responsabilitat mediambiental en la ciutadania

Elaboració d'un Pla Estratègic pel desenvolupament del turisme al municipi.

Creació d'un punt d'Informació turística.

Impulsar un turisme sostenible

Objectiu específic
 4.7 Sectorització del 100% de la xarxa.

Establiment de punts clau de control de cabal.

Identificació de l'import màxim d'inversió material anual admissible per pressupost municipal i/o tarifari.

Substitució de xarxa mitjançant criteris tècnic-econòmics.

Reduir en un 10% les pèrdues d'aigua a la xarxa municipal



5 Millorar la xarxa de comerç i la dels polígons
industrials del municipi

Objectiu específic
 5.1

Objectiu específic
 5.2

Implantació de la zona vermella.

Senyalització de la zona comercial, restauració i aparcaments.

Creació de zones d'aparcament de llarga estada.

Creació de la FUE (Finestreta Única Empresarial).

Facilitar la implantació de nous establiments i consolidar els existents

Redacció del Pla d'amabilització i dinamització de la zona comercial.

Creació del Consell de Comerç.

Oferta d'un Pla de formació anual per als comerciants.

Fomentar la cohesió dels establiments i la unitat d'acció per fer front a la
competència

Objectiu específic
 5.3

Elaboració d'un Pla integral d'infraestructures i serveis dels polígons industrials.

Creació  d'una entitat representativa dels polígons.

Millorar les infraestructures, accessos i competitivitat dels polígons
industrials

Objectiu específic
 5.4

Consolidació del programa Impuls.

Assessorament per la creació d'empreses i reactivació del punt PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor).

Impulsar la creació de noves empreses



6 Combatre l’exclusió social i la vulnerabilitat
econòmica

Objectiu específic
 6.1

Objectiu específic
 6.2

Coordinació i treball en xarxa entre els diferents serveis i equipaments municipals per atendre les

diferents realitats socials d'Argentona.

Renovació de la programació de tallers i xerrades a persones amb dèficit cognitiu lleu.

Manteniment dels recursos destinats a l'atenció psicològica (servei municipal dins de serveis socials).

Creació de comissions socials en centres educatius per detectar situacions de risc.

Augment del pressupost destinat a les prestacions escolars per garantir la igualtat d'oportunitats.

Augment del pressupost destinat a servei d'ajuda domiciliària a persones amb situació de dependència.

Prevenir i atendre les situacions de risc d'exclusió social

Augment del pressupost destinat als ajuts individuals per garantir aspectes i serveis personals bàsics

(subministraments, habitatge, aliments...)

Augment dels recursos tècnics actuals per millorar l'atenció adequada a les famílies.

Cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania

Objectiu específic
 6.3 Augment del finançament a través de subvencions en polítiques actives d'ocupació.

Realització de cursos d’ocupació per a persones aturades.

Augment de l'actual oferta de subvencions a les empreses locals per fomentar la contractació.

Implementació de programes d'experiència laboral per aturats i empreses del municipi.

Ampliació dels recursos destinats al servei d’Orientació i acompanyament en tota la trajectòria

professional i formativa.

Millorar la inserció laboral, la contractació i l'emprenedoria



7 Impulsar la vida col·lectiva del municipi

Objectiu específic
 7.1

Objectiu específic
 7.2

Disseny d’espais públics accessibles, intergeneracionals i polifuncionals.

Millora de la il·luminació dels espais públics.

Instal·lació de jocs col·lectius als espais públics.

Instal·lació de nous circuits de salut.

Remodelació de la plaça dels Enamorats per convertir-la en un espai d’ús compartit: escolar i públic.

Implementació del projecte de Camins Escolars.

Concebre els espais públics com el principal suport de la vida social

Planificació d'un centre cívic.

Redacció d'una diagnosi del teixit associatiu del municipi.

Incrementar la participació i la implicació del teixit associatiu amb el
municipi

Objectiu específic
 7.3 Realització de campanyes per la divulgació de l'economia social.

Continuïtat al projecte CUEME i accions de divulgació.

Activació del punt d'informació i divulgació de l'economia social.

Assoliment del segell de Responsabilitat Social Corporativa.

Facilitar el vincle entre l'economia local i la vida social



7 Impulsar la vida col·lectiva del municipi

Objectiu específic
 7.4

Objectiu específic
 7.5

Establiment de nous usos per a les Masies catalogades.

Realització de noves campanyes promocionals i turístiques de patrimoni local.

Elaboració del Pla turístic i promocional de la casa d'estiueig de Josep Puig i Cadafalch.

Posar en valor el patrimoni i la identitat local

Manteniment del programa de foment de l’associacionisme.

Realització d'una campanya per a la divulgació del teixit associatiu a les escoles i urbanitzacions. 

Creació de la Biblioteca de les coses.

Revisió de l’horari de pas del bus per les urbanitzacions i adequar-lo a l’horari d’activitats socials i culturals.

Donar suport i promocionar el teixit associatiu aprofitant els recursos i
serveis disponibles de les institucions públiques
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SISTEMA DE SEGUIMENT I LA RENDICIÓ DE COMPTES

El Pla de Mandat esdevé el full de ruta que ha d'orientar l'acció de
govern del nostre Ajuntament pels propers 3 anys. Per tant, no és
una mera declaració d'intencions sinó que en ell s'hi recullen les
principals prioritats i actuacions que es duran a terme. És un
document viu, que caldrà anar adaptant a les noves necessitats i
demandes socials en cada context.

Per fer d’aquest document de planificació estratègica un element viu
i transformador, el seu seguiment i la consegüent rendició de
comptes esdevenen centrals.

És per això que s'ha previst disposar d’una plataforma virtual on
poder consultar la informació bàsica sobre el Pla de Mandat i la seva
execució, de tal manera que se n'asseguri la transparència envers la
ciutadania.

L'accés a la plataforma de seguiment serà actiu a través del web
https://plans-argentona.diba.cat/



COM S'HA FET EL PAM

El Pla de Mandat 2020-2023 que teniu entre mans és el resultat
d'un procés de treball reflexionat i compartit entre el nivell polític i
tècnic de l'Ajuntament d'Argentona que tenia per objectiu generar
un instrument útil per a la gestió municipal i per a la presa de
decisions estratègiques.

Durant diversos mesos, i amb el suport metodològic de la
Diputació de Barcelona, l'equip de govern, així com l'equip tècnic
de l'Ajuntament,  va treballar intensament en l’elaboració del nou
Pla de Mandat del municipi, en el que es concreten les prioritats
polítiques a desplegar fins el 2023, així com les polítiques,
actuacions i serveis municipals dirigits a satisfer les necessitats
reals individuals i col·lectives. 

Aquest treball, a més, es va enriquir amb les aportacions que van
traslladar els veïns i veïnes d'Argentona a través d'un procés
participatiu que pretenia recollir els suggeriments i propostes de
la ciutadania i que va comptar amb la participació d'un total de
128 persones. 

El resultat d'aquest treball és aquest Pla de Mandat reflexionat i
col·laboratiu i que busca, al cap i a la fi, fer possible tot allò que
ens hem proposat dur a terme en aquest mandat.
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