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ESPAI PÚBLIC I 
EQUIPAMENTS 

 

 

Proposta Valoració Tècnica 

Adequació de l'espai de la 
Font Picant i la planta 
embotelladora per a ús 
cultural i de lleure i dotar-
la tècnicament. 
 
A proposta Consell de la 
Vila , Consell d’Infància  
( + 5 sol·licituds) 
 

El projecte global que va sorgir del procés participatiu sobre la millora de la Font Picant 
podria superar el milió d’euros. 
 
Previ a qualsevol actuació en aquest espai, seria necessari la redacció d’un projecte, amb 
un preu que podria oscil·lar al voltant dels 30.000 € 
 
Una fase inicial de condicionament de la Font Picant podria tenir en compte els següents 
serveis: 
 
• Banc-taula pic-nic: a partir de 450 € + iva cada unitat 
• Lavabos: a partir de 20.000 € + iva (un mòdul de lavabos adaptat bàsic, amb els serveis) 
• Punt informació: a partir de 5.000 € + iva 
• Zona infantil: mínim 10.000 € + iva  
• Condicionar la zona de l’embotelladora perquè arribin serveis bàsics: 20.000 € + iva 
 
Pressupost total aproximat: 180.000 € 
 

Arranjament de l'entorn 
de la riera per caminar i 
anar amb bicicleta 
 
 

Recuperació i adequació del marge esquerre de la riera tindria un cost aproximat de 
121.000 € 

Neteja i senyalització des 
de la riera d'Argentona 
fins a Dosrius. Ruta 
adequada per caminants, 
bicis i per a totes les 
edats. 
 

Recuperació i adequació del marge esquerre de la riera tindria un cost aproximat de 
121.000 € 

Arreglar els marges 
laterals de la riera 
d'Argentona 
 

Recuperació i adequació del marge esquerre de la riera tindria un cost aproximat de 
121.000 € 

Arranjar el primer tram de 
la riera des de la rotonda 
de Sant Miquel del Cros a 
l'entrada d'Argentona 
 

És un tram competència de la Generalitat, tot i que l’Ajuntament està treballant 
actualment en la millora d’aquesta via.                              
 

Remodelació de 
l'aparcament del pavelló. 
 
(4 sol·licituds) 

L’Ajuntament està treballant actualment en una proposta de remodelació. 
 

Continuar amb Aquest 2017 s’executarà la remodelació de les places del Molí i Montserrat, una de les 
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l'arranjament de parcs 
infantils 
 
(3 sol·licituds) 
 

propostes guanyadores en el procés participatiu del 2016 del pressupost municipal.  
 
Possibles espais on continuar l’arranjament de parcs infantils serien: 
 
• Plaça Nova, zona tramvia. Es valora el pressupost d’adequar l’espai actual on està el 
tramvia com a zona de joc. L’espai no es considera massa adient. Es valora l’adequació del 
paviment amb cautxú, tancament i col·locació de dos elements de joc, sense valorar el 
trasllat del tramvia. Pressupost 28.000 €. 
 
• Plaça dels Enamorats. Es valora el pressupost d’adequar una part de la plaça com a zona 
de jocs infantils amb paviment de sorra de Santa Coloma i instal·lant elements de joc per 
a edats de 3 a 6 anys. Pressupost 40.000 €. 
 
 
• Plaça Blas Infante. Es valora el pressupost d’adequar la plaça actual canviant el 
paviment per cautxú, millorant el tancament i instal·lació d’elements de joc de 5 a 10 
anys. Pressupost 35.000 €. 
 
• Zona esportiva Raül Paloma. Es valora el pressupost d’adequar la plaça actual canviant 
el paviment per cautxú, realitzar el tancament per separar espais de joc i la instal·lació 
d’elements de joc per a edats de 3 a 6 anys. Pressupost 90.000 €. 
 
• Plaça Can Raimí. A Can Raimí es va retirar el joc infantil ja que era un espai obsolet que 
no complia la normativa. Al 2017 està previst iniciar obres d’urbanització a la zona i per 
tant la previsió de instal·lar el nou joc infantil s’hauria de plantejar després de finalitzar 
aquestes obres.  
 

Arranjament de voreres i 
passos vianants 
 
(10 sol·licituds) 
 

Si agafem com a exemple el carrer de Sant Miquel que té una superfície de 735 m2 i 
valorem la urbanització total del carrer incloses instal·lacions, xarxes de serveis i 
pavimentació l’import aproximat de tota la urbanització pujaria un import, inclòs IVA, de 
524.055 €. 
 
2.- Si sobre aquest mateix carrer es plantegés una adequació només d’accessibilitat, per 
fer el vial accessible i només actuar sobre l’itinerari de vianants, és a dir, sobre les voreres 
amb la proposta següent: 
 
Ampliar les dues voreres complint així amb “l’Ordre VIV”. Aquesta intervenció inclouria la 
nova construcció de dos guals a la cruïlla amb el carrer d’Anselm Clavé i refer els dos guals 
existents a la cruïlla amb el carrer Gran, amb la seva senyalització a l’inici del tram, així 
com, refer el paviment malmès. 
 
No seria prioritari el desplaçament dels 4 senyals de trànsit i del suport de instal·lacions, 
però si caldria modificar el gual de vehicles, així com substituir una tapa per una tapa 
adaptada, modificar l’alçada d’un senyal de trànsit i eliminar els pilons. 
 
El pressupost aproximat de la millora de l'accessibilitat pujaria 65.000 € inclòs IVA. 
 

Asfaltat dels carrers del L´arranjament de l´asfalt està contemplat en la campanya d´asfalts del projecte 
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nucli urbà 
 
 

“rehabilitació de ferms dels 2016” que es realitzarà al juliol.  
 
Està prevista la millora del ferm als carrers: Dos de maig, General Llauder, Molí, Puig i 
Cadafalch, Jacint Verdaguer, Ronda de Ponent, Bellavista, Carles Riba i Bracons, 
Argentona i Passatge Anselm Clavé. 
 

Arranjament de la vorera 
del C/ Lladó de Dalt, entre 
el C/ Sant Isidre i el C/ 
Sant Domingo, al costat 
esquerra. 
 

S´ha de valorar tot el conjunt d´espai públic ja que el carrer Lladó no compleix 
accessibilitat i per amplada s´hauria de re urbanitzar com a plataforma única. 
 
S'ha de realitzar el projecte i l'execució del mateix, és difícil que es pugui acomplir amb el 
pressupost de 2018 
 

Millora de l'accessibilitat 
de la via pública 
 
 
 
 
A proposta del Consell de 
la Vila  

Si agafem com a exemple el carrer de Sant Miquel que té una superfície de 735 m2 i 
valorem la urbanització total del carrer incloses instal·lacions, xarxes de serveis i 
pavimentació l’import aproximat de tota la urbanització pujaria un import, inclòs IVA, de 
524.055 €. 
 
2.- Si sobre aquest mateix carrer es plantegés una adequació només d’accessibilitat, per 
fer el vial accessible i només actuar sobre l’itinerari de vianants, és a dir, sobre les voreres 
amb la proposta següent: 
 
Ampliar les dues voreres complint així amb “l’Ordre VIV”. Aquesta intervenció inclouria la 
nova construcció de dos guals a la cruïlla amb el carrer d’Anselm Clavé i refer els dos guals 
existents a la cruïlla amb el carrer Gran, amb la seva senyalització a l’inici del tram, així 
com, refer paviment malmès. 
 
No seria prioritari el desplaçament dels 4 senyals de trànsit i del suport de instal·lacions, 
però si caldria modificar el gual de vehicles, així com substituir una tapa per una tapa 
adaptada, modificar l’alçada d’un senyal de trànsit i eliminar els pilons. 
 
El pressupost aproximat de la millora de l'accessibilitat pujaria 65.000 € inclòs IVA. 
 

Arreglar i pintar la Velcro 
vella 
 

 

Creació d'un pipí can per 
gossos 
 

L´Ajuntament ha realitzat un parc per a gossos a l´espai de la confluència de la carretera 
de Vilassar amb el carrer Bellavista que entrarà en funcionament en els propers mesos i 
pel proper any té previst la creació d´un altre al Turó de St. Sebastià.      
 
Cost: Uns 15.000 € aproximadament 

Zona d'esbarjo per a 
gossos, també als veïnats 
 
 
 
 
 
 

 
L´Ajuntament ha realitzat un parc per gossos a l´espai de la confluència de la carretera de 
Vilassar amb el carrer Bellavista que entrarà en funcionament en els propers mesos i pel 
proper any té previst la creació d´un altre al Turó de St. Sebastià.      
 
Cost: Uns 15.000 € aproximadament 
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A proposta dels veïnats 
d’Argentona 
 

Més papereres/brosses 
per excrements de gos, 
campanya de 
conscienciació amb 
personal en les zones més 
afectades, i endurir les 
sancions per no recollir-
les. 
 

 

Crear una "Unitat Canina" 
a la Policia Local i acabar 
d'una vegada amb la 
infinitud de merdes de gos 
que plaguen Argentona. 
Han de fer proves d'ADN i 
posar multes (sinó no 
acabarem mai amb aquest 
problema). 
 

Caldria analitzar la implicació legal i costos de la gestió d’aquesta base de dades d'ADN. 

Més papereres i amb un 
nou model. 
 
 
 
A proposta dels veïnats 
d’Argentona (+2 
sol·licituds) 
 

Es pot valorar la instal·lació de papereres amb tapa però incrementa el cost de compra i 
de neteja-manteniment. 
 
L´increment de neteja-manteniment es degut a la dificultat de canviar la bossa i gestionar 
diversos residus 
 
Cost:  Uns 120 € per paperera. L´increment de cost de neteja-manteniment es difícilment 
calculable. 

 

Millorar la neteja de la via 
pública, per exemple 
duent a terme programes 
educatius sobre la neteja i 
la reducció de l'incivisme -
no cal instal·lar més 
papereres. 
 

L´ajuntament té un contracte adjudicat per la neteja i recollida de residus per un import 
de 1.000.000 €, del qual es destina un 1% en campanyes.  
 
En els darrers anys les campanyes han anat destinades a la gestió dels recursos. En el 
proper any es poden destinar a la neteja viaria.                                       

Limpiar las calles, plazas y 
parques. Eliminar 
pintadas. 
 

La proposta és viable i dependrà de la dimensió de la campanya de neteja i eliminació de 
pintades 

Parc de barres 
 
 
A proposta del Consell 
d’Infància i Joves  (+12 

El municipi compta amb un parell d'elements similars, situats a la Font Picant i a la plaça 
del Molí. El cost de la instal·lació d'un equip de barres pot situar-se entre 3.000 i 4.000 
euros aproximadament. 
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sol·licituds) 

Lavabos públics 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 

La instal·lació d’un mòdul de lavabo públic es pot situar al voltant dels 5.000 euros. 
L’Ajuntament té previst instal·lar uns lavabos accessibles a la plaça de Vendre. 
 
Cal tenir en compte el manteniment i neteja d’aquestes instal·lacions 

Que treguin el "pegote" 
de ciment que ha quedat 
a la creu de les escales de 
l'Església i ho deixin Com 
Déu Mana (TM) 
 
(2 sol·licituds) 
 

La proposta és viable i dependrà de la proposta o projecte que es vulgui dur a terme. 

Millores al Barri del Cros: 
 
Arranjar/substituir la 
xarxa de sanejament de 
l´Av. Mediterrani. 
 
Elements esportius per 
joves i per gent gran, 
petanques i més taules de 
picnic.  
 
Tancar els espais de jocs 
infantils que no estan 
tancats I renovar alguns 
dels jocs. 
 
Asfaltar l´Av. Mediterrani 
fins el pont de l´autopista, 
senyalitzar bé els 
aparcaments de l´Av. 
Mediterrani, fer el 
clavegueram del 
c/Argentona, remodelar la 
Pl. Blas Infante 
 
A proposta del veïnat del 
Cros 
 

Totes aquestes propostes de millora al barri del Cros són viables. 

Arranjament de l'asfalt i 
visibilitat entre els carrers 
Josep Soler i el mirador de 
ponent 
 

La proposta és viable 

Tobogans i jocs a la 
piscina municipal 

La seva proposta és viable i el cost dependrà del volum i tipologia dels jocs. 
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A proposta del Consell 
d’Infància 
 

Local adequat per fer 
activitats lúdiques de 
diversos tipus, per 
exemple, ball. 
 
(3 sol·licituds) 
 

El cost aproximat, tenint present el lloguer d'un espai d'un 100/150 m2 (l'Ajuntament no 
disposa d'un local amb propietat) més l’adequació tècnica amb els respectius projectes 
relacionats amb els subministraments i seguretat d'aquest local seria d'uns 108.400 € 
(100.000€ Condicionament + 8.400 € de lloguer). 

Un local pel Cau 
 
(27 sol·licituds) 

El cost aproximat, tenint present el lloguer d'un espai d'un 100/150 m2 (l'Ajuntament no 
disposa d'un local amb propietat) més l’adequació tècnica amb els respectius projectes 
relacionats amb els subministraments i seguretat d'aquest local seria d'uns 108.400 € 
(100.000€ Condicionament + 8.400 € de lloguer) 
 

Jardineres als fanals 
 
(2 sol·licituds) 

La seva proposta és viable i s'inclou a les taules de debat ciutadà que escolliran les 
propostes finalistes que es decidiran en una consulta ciutadana. Degut a la nominació de 
Vila Florida s'ha canviat la filosofia de manteniment i es fa més inversió en flor i espècies 
autòctones amb una floració variable durant l'any. Actualment la jardineria de la plaça 
nova s'està remodelant seguint aquesta filosofia. Pressupostàriament cada actuació seria 
de 35 €/m2 
 

Decoració Nadalenca; un 
arbre de Nadal gegant en 
mig de la plaça nova; més 
llums y redistribució de les 
actuals. 
 

La seva proposta és viable, es troba dins el límit econòmic i s'inclourà per tant en el 
procés del pressupost participatiu. 

 

MEDI AMBIENT 

Creació d'una "Brigada 
municipal del bosc" 
 

És competència de l’Ajuntament la gestió de residus al bosc. La gestió forestal no és 
competència municipal i es col·labora amb la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i 
Associacions de Propietaris Forestals.  
 
Seria viable una brigada per neteja de residus en sòl no urbanitzable, que també podria 
fer feines forestals en zones municipals (tenim 11 Ha en SNU), camins i torrents, però no 
en finques privades (que són el 99%).                                          
 
Cost: 2 persones, uns  40.000 €/any 
 

Camions d'escombraries 
elèctrics / vehicles 
"oficials" 
 

Una part de la flota de camions de la brossa són híbrids i la caixa compactadora funciona 
amb una bateria de ió liti.  
 
Cal tenir en compte els costos de manteniment dels vehicles i la instal·lació dels punts de 
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 recàrrega 
 

Creació d'un fons per a 
treballs forestals per a la 
lluita contra el Tomicus 
 

L’aportació que es destinés complementaria el programa d’actuació de la Generalitat, 
Diputació i Associació de Propietaris Forestals, ja que no és competència municipal. 
 
També cal tenir en compte que les actuacions són en terrenys privats.  
 

Un centre de compostatge 
municipal 
 

Es proposa com a possible ubicació darrera del cementiri nou 

Rètols indicatius 
d'itineraris de natura: 
camins, fonts, llocs d' 
interès... 
 

Cal tenir en compte que part dels terrenys són de titularitat privada i caldrà permís de la 
propietat.  
 
Cost aproximat senyalització 5 itineraris: 25.000 € 
Cost aproximat  senyalització 53 masies (senyal tipus banderola): 26.000 €  
 

Més "Vilaflorida" 
 

L´Ajuntament està adherit al moviment Viles Florides des de l´any 2015. S´ha contractat 
l´inventari del verd urbà, que és la eina bàsica per a la gestió, i durant l´any 2017 es 
contractarà la redacció del pla director que marcarà les actuacions a realitzar per créixer 
com a vila florida. 
 
Cost: El pressupost per fer un pla de xoc en l'enjardinament urbà podria situar-se en uns 
15.000 € 
 

Eradicació dels cactus 
invasors que hi ha a St. 
Jaume de Traià 
 

L’actuació correspon a la Generalitat però l’Ajuntament podria col·laborar-hi. Ja s’han 
realitzat algunes proves pilot amb herbicida i cremes 
controlades.  

Condicionar les zones 
verdes dels veïnats 
(urbanitzacions) 
 
A proposta dels Veïnats 
d’Argentona 

La proposta és viable. 

 

 

CULTURA, FESTES, OCI 

Proposta Valoració Tècnica 

Millorar el cinema i l'oferta 
de pel·lícules 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 
 

La proposta és viable 
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Més concerts 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 
 

La proposta és viable 

Programa per a fomentar un 
major coneixement de 
l'entorn natural i social del 
municipi 
 
A proposta Veïnats 
d’Argentona 
 

La proposta és viable i dependrà del volum d’accions que es vulguin dur a terme 

Ampliar horari biblioteca 
mentre la nova prevista de 
construir no hi podem anar 
 

L’ampliació de l’horari del servei es pdoria cobrir amb la contractació de personal 
extern 

 

MOBILITAT 

Proposta Valoració Tècnica 

Camins escolars segurs 
 
A proposta del Consell de la 
Vila, de les AMPA’s i 3 
sol·licituds 

En relació a la proposta de camins escolars segurs, el projecte de Camins Escolars 
realitzat per la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament d’Argentona 
preveu un pressupost total aproximat d’uns 495.000 euros.  
 
D’aquesta quantitat, es poden destacar algunes partides, com: 
 
Passos de vianants  73.000 € 
Senyalització  95.000 € 
Urbanització  58.000 € 
Proteccions   21.000 € 
Passos aixecats  32.000 € 

 

Col·locar on hi són ara els 
principals cartells indicatius 
de la Vila els indicatius per 
dirigir-se a les 
Urbanitzacions: Madà, 
Ginesteres, Can Cabot, Can 
Raimi.... 
 
A proposta dels Veïnats (+ 1 
sol·licitud) 
 

La proposta és viable 

Señalización desde la parte 
externa hasta punto final,es 
decir, hay gente que viene a 

La proposta és viable. 
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una boda y no sabe como 
llegar a la iglesia o al juzgado, 
o como ir al cementerio.... 
 

Tram bici/runners de doble 
sentit entre la plaça nova i la 
riera d'Argentona. Pel carrer 
Carreras Candi. 
 

L'ajuntament ha sol·licitat la redacció del Pla Director de la bicicleta dins del Catàleg de 
Serveis de la Diputació de Barcelona. La funció d'aquest document és disposar d'una 
diagnosi a partir de la qual s'estudien i es proposen les actuacions a realitzar valorades 
per fases.                                                      
 

Més carrils bici i camins per a 
caminar i fer salut 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 
 

La proposta és viable i dependrà el seu cost depenent de l’abast. 

Condicionar i fer més 
agradables els camins que 
connecten el centre amb els 
veïnats i entre els veïnats 
 
A proposta dels Veïnats 
 
 

La proposta és viable i dependrà de l’abast i dimensió del projecte  

Més i millor aparcament al 
perímetre del centre del 
municipi 
 
A proposta dels Veïnats 
 
 

La proposta és viable i dependrà de l’abast del projecte i de les consideracions 
tècniques en relació a la ubicació i accessibilitat de la zona d’aparcament. 

Punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics 
 

El pressupost per la instal·lació és d'un carregador de càrrega ràpida és d'uns 35.000 
euros que pot variar en funció del model de gestió i de l'emplaçament. 
 

Ampliar les voreres a les 
portes de sortida/entrada 
dels col·legis, fent que en 
aquest costat de vorera es on 
es pugui aparcar. 
 

La proposta és viable i dependrà d’algunes consideracions tècniques i d’accessibilitat i 
del pla sobre camins escolars segurs amb el que compta l’Ajuntament. 

Pas de vianants C/J. 
Verdaguer-Dr. Samsó 
 

La proposta és viable 

Pas de vianants C/ Les Parres- 
Carreres Candi 
 

La proposta és viable 

Benvingudes a les entrades 
d'Argentona 
 

Les carreteres B-502 i c-1415c són titularitat de la Diputació de Barcelona. Cal permís 
de la propietat en d’altres casos i el compliment de la llei de carreteres. 
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Arranjament i millora dels 
camins de St. Jaume i de les 
Aigües que donen accés al 
veïnat de St. Jaume de Traià 
 

Les finqués són de titularitat privada i caldrà l’autorització de la propietat 
 

Modificació de vials al Carrer 
Josep Soler (part alta/direcció 
Can Barrau) 
 

El projecte és viable 

Millorar les condicions de 
circulació a les ginesteres. 
Carrers de sentit únic O ben 
delimitades.                   
 

La proposta és viable 

 

ESPORTS 

Proposta Valoració Tècnica 

Construcció d'un rocòdrom 
municipal amb capacitat 
d'entrenament des d'iniciació 
fins a alt nivell 
 

La proposta és viable, caldria avaluar la ubicació així com d’altres consideracions 
tècniques en relació a la gestió i manteniment de l’espai 

Maquinària als espais lúdics 
per fer gimnàstica per la gent 
gran. 
 

La proposta és viable i  

Circuit esportiu a l'espai 
públic 
 
2 sol·licituds 
 

La proposta és viable 

Circuit esportiu a Madà 
 
5 sol·licituds 
 

 
La proposta és viable 
 

Remodelació pavelló antic 
 
4 sol·licituds 

Com a resultat del procés participatiu per el 2017, es va decidir com a quarta opció 
més votada, dotar de 134.000,00 € per a treballs d´adequació del pavelló vell. Seguint 
aquestes premisses, políticament es va decidir dotar de més diners encara per a poder 
fer totes les actuacions que ens plantejàvem. 
 
 Tot just s´ha acabat la redacció del corresponent projecte d´adequació interior del 
pavelló vell, redactat pels serveis tècnics municipals, en el qual s´inclouen aquests 
treballs: 
• Instal•lació d´un joc de cistelles retràctils penjades de l´estructura actual de la 
coberta. 
• Treballs de pintura interior, on a banda de les pròpies parets, es netejarà i pintarà 
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tota l´estructura metàl•lica i la coberta interior, de color blanc, per guanyar en 
lluminositat. 
• Instal•lació d´un nou paviment de parquet de tarima de fusta massissa que permetrà 
la pràctica de tots els esports que actualment s´hi practiquen. 
• Millora de la megafonia. 
Degut a la important inversió que es pretén realitzar aquest any al pavelló vell, no veig 
lògic tornar-hi a invertir, sense que, un cop hagin acabat les obres, puguem tornar a 
valorar els aspectes que es plantegen. El problema de que rellisca molt, esperem que 
es pugui solucionar amb el nou paviment de parquet. El problema que de que fa fred 
no el solucionarem amb aquestes actuacions. Caldria climatitzar l´espai, però per a 
poder fer-ho primer s´hauria d´intervenir en l´envolvent de l´edifici, per tal de que no 
es produïssin tantes pèrdues energètiques.  
 
L´any passat ja es va presentar una valoració aproximada per a climatitzar en 
condicions el pavelló vell (150.000/ 200.00 + iva), actuació que només s´hauria de tenir 
present si es fa una actuació a l´envolvent de l´edifici. Per exemple, realitzar una 
substitució de l´acabat de la coberta i del laterals de xapa actuals per un acabat que 
disposés d´aïllament o alguna altra opció (possible valoració de substituir tot l´acabat 
de la coberta (230.000,00 € + iva). 
 

Arreglar el sostre del 
poliesportiu perquè quan 
plogui no hi hagi goteres 
 
3 sol·licituds 

La coberta del poliesportiu nou presenta defectes de projecte i d´execució que han fet 
que hi apareguin hagi goteres. 
 
A finals de l´any passat es va realitzar una actuació generalitzada a la coberta per 
intentar solucionar al màxim l´entrada d´aigua.  
 
La voluntat és fer les intervencions necessàries per eliminar o reduir al màxim les 
goteres. Intervenir en un canvi en la coberta seria intervenir no només en la 
substitució de l´acabat, sinó també en l’estructura que sustenta la pròpia coberta per 
tal de que tingui més pendent, amb lo qual el pressupost a priori seria superior als 
500.000 €. 
 

Potenciar i incentivar l'esport 
femení amb més modalitats i 
propostes i campanya de 
foment 
 

La proposta és viable 

Instal·lar pistes de pàdel 
municipals 
 

El cost aproximat d´una pista de pàdel bàsica, que inclouria, l´estructura de tancament 
i el vidre, la gespa i la il•luminació, pintat de línies i postes i xarxa, ascendeix a la 
quantitat de 12.000,00 € + iva.  
 
S´ha de tenir present que prèviament és necessari l´execució d´una base de paviment 
de formigó (10.000,00 € + iva) i que s´ha de fer arribar l´escomesa elèctrica necessària 
per a la il•luminació de la pista, el preu de la qual anirà sobretot en funció de la 
distància de recorregut (càlcul estimatiu de 2.500,00 € + iva) 
Tenint en compte aquestes dades, el cost de la instal•lació d´una pista de pàdel 
rondaria els 25.000,00 € + iva. 
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Que l'handbol pugui disposar 
d'una pista coberta per tots 
els entrenaments 
 

Viable, el cobriment d’una pista tindria el cost d’uns 100.000€ i la podrien disposar 
diferents equips d’Argentona. 

Aparells de gimnàstica per a 
joves i gent gran també per 
als veïnats 
 
A proposta dels Veïnats 
 

El cost de la instal·lació d'un equip de barres pot situar-se entre 3.000 i 4.000 euros 
aproximadament. 
 

Que els equips petits d'esport 
tinguin millors equipaments i 
espais per entrenar i jugar 
 

La proposta és viable 

 

EDUCACIÓ/ FORMACIÓ 

Proposta Valoració Tècnica 

Activitats/cursos dirigides i 
gratuïtes. 
 

En el procés participatiu del 2016 es va incloure una proposta en la llista final de 
projectes que es van sotmetre a consulta un de Formació Permanent amb una partida 
de 121.000 € 
 

Projecte coeducació als 
centres educatius. Formació 
adults permanent 
 

En el procés participatiu del 2016 es va incloure una proposta en la llista final de 
projectes que es van sotmetre a consulta un de Formació Permanent amb una partida 
de 121.000 € 

Centre coworking, per a 
desenvolupadors webs, 
arquitectes, dissenyadors, 
etc... 
 

El cost total de l’adequació de l’espai (225.000 euros), més la inversió en equipaments 
informàtics i mobiliari (30.000 €), més les despeses de funcionament de personal i 
serveis bàsics (50.000 €) 

Millores patis escoles 
 
A proposta AMPA’s escoles 
 

La proposta és viable i dependrà de la tipologia dels projectes 

Implantar Banda Bufera a 
totes les escoles 
 
A proposta AMPA’s escoles 
 

L’Escola Argentona està desenvolupant el projecte  fins a 6è de primària. El projecte es 
podria implementar als cursos de 3r i 4t de la resta de centres, amb un cost del curs 
2017-18 de 40.242 € 

 

SERVEIS SOCIALS 

Proposta Valoració Tècnica 

Recursos para que la gente 
mayor esté bien atendida 

L’Ajuntament destina ja uns 50.000 euros anuals a donar suport a serveis com el SAD, 
Teleassistència o la dinamització dels casals de la gent gran 
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Programa d'ajuts per a la 
millora de l'eficiència 
energètica de les llars 
d'Argentona 
 
A proposta del Consell de la 
Vila 

L'any 2017 s'iniciarà un programa de la Diputació de Barcelona d'auditories i 
intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. Les accions que es 
portaran a terme consistiran en: 
 

 Instal·lació d'elements de baix cost per a la millora de l'eficiència energètica 
(bombetes de baix consum, virets per a les finestres, temporitzadors, regletes 
amb interruptor, sotaportes... 
 

 Consells individualitzats en el domicili sobre l'eficiència energètica. 
 

 Formació grupal sobre l'eficiència energètica i drets dels consumidors. 
 

 Assessorament individualitzat sobre l'ajustament de contractes de 
subministraments a les necessitats reals de la llar i la realització, quan 
s'escaigui dels tràmits per modificar la potència contractada, sol·licitar el bo 
social, o altres gestions amb l'objectiu de reduir les despeses de 
subministraments. 

 Detectar possibles intervencions de major cost que puguin millorar l'eficiència 
energètica de les llars participants, per tal de ser tingudes en compte en la 
segona fase del programa 
 

Partida específica per 
resoldre dèficits en vivendes 
de gent amb problemes de 
pobresa energètica. 
 

La proposta és viable 

Càmeres frigorífiques per al 
Rebost Solidari que 
coordinen Creu Roja i Càritas 
Argentona 
 
A proposta del Consell de la 
Vila 
 

La proposta és viable 

Ajuts per a gent gran amb 
mobilitat reduïda 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 
 

La regidoria de Serveis Socials té un conveni amb Creu Roja en la que s'inclou un 
projecte de suport per al Transport adaptat de totes aquelles persones amb mobilitat 
reduïda que necessiten desplaçar-se. Majoritàriament es fan acompanyaments a 
centres de dia i/o residències per dins el municipi i a serveis mèdics. Tot i aquest 
servei, si hi hagués molta demanda, no quedaria cobert. 
D'altra banda, s'està treballant per signar conveni amb Diputació per a participar en el 
projecte d'Arranjaments d'habitatges en el que es fan petites obres de millora dins el 
domicili per tal d'adaptar els immobles a les persones amb mobilitat reduïda i/o un alt 
grau de dependència (ex: canvi de banyeres per plats de dutxa, incorporació de 
rampes i baranes dins els domicilis...). 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Proposta Valoració Tècnica 

Realitzar un pàrquing de 
caravanes en una zona 
propera a les entrades de la 
vila 
 

L’Habilitació de punts de llum, aigua i lavabos 
 
Cost aproximat: 12.000 €             
 

A partir del Pla 
d´accessibilitat presentat per 
la Diputació, proposem que 
es prioritzin actuacions que 
tendeixin a incidir en el nucli 
comercial, amb l´objectiu 
d´aconseguir que sigui: 
atractiu, còmode i segur. Que 
l´Ajuntament millori els 
carrers d´aquest centre 
aplicant les actuacions que 
siguin més adequades 
comercialment, i que podem 
anar acordant conjuntament. 
L´objectiu és: -Ampliar 
visualment el nucli comercial 
que ara està molt centrat al 
carrer gran, fent que altres 
zones comercials quedin 
integrades dins d´aquest 
circuit. -Aconseguir que el 
nucli d´Argentona sigui 
atractiu també per a la 
implementació de nous 
comerços, i per tant més 
oferta, cosa que repercutiria 
també en la dinamització del 
poble, no només 
comercialment sinó també 
lúdica i culturalment. La zona 
comercial a considerar 
quedaria delimitada pels 
carrers: Carrer nou General 
Llauder, Joan XXIII, Doctor 
Samsó, Bernat de Riudemeia, 
Plaça de l’Església, Plaça de 
Vendre. 
 

La millora de l’Eix Comercial va estar inclosa en la llista de projectes finalistes del 
procés participatiu de l’any passat, amb un pressupost de 365.000 € 

Instal·lació d'un videowall 
LED a l'entrada del poble 

Cost aproximat: 12.000-15.000 € 
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amb informació d'actes 
culturals, informació variada, 
entre altres. 
 

Ateneu de fabricació 
 

El cost aproximat, tenint present el lloguer d'un espai d'un 100/150 m2 (l'Ajuntament 
no disposa d'un local amb propietat) més l’adequació tècnica amb els respectius 
projectes relacionats amb els subministraments i seguretat d'aquest local seria d'uns 
108.400 € (100.000€ Condicionament + 8.400 € de lloguer) 
 

 

JOVENTUT 

Proposta Valoració Tècnica 

Ficar un local o un espai 
bastant gran on els 
adolescents puguin jugar i 
entretenir-se 
 

L’Ajuntament d’Argentona compta amb dos equipament juvenils, l’Espai Jove del Cros i 
el Casal de Joves del centre del municipi , que estan oberts al públic de dilluns a 
divendres de 4 a 2/4 de 8 del vespre i de 4 a 2/4 de 9 del vespres respectivament.  
En aquests espais hi ha els  dinamitzadors i dinamitzadores que realitzen activitats 
durant la setmana per a que els joves participin d’aquestes i també es recull i 
s’adapten les activitats a partir de les demandes que els mateixos joves fan.   
 
L’únic àmbit d’oci que no es cobreix de manera continuada és l’oci nocturn per la 
dificultat que suposa la proximitat del poble amb Mataró i l’espai d’oci nocturn del 
polígon del Pla d’en Boet. En aquest cas, la proposta de pressupost de l’àrea seria 
organitzar mensualment (d’octubre a juny) una activitat d’oci nocturn a proposta dels 
joves i guiada per l’equip de joventut. 
 
El pressupost podria moure’s al voltant dels 30.000€ anuals, que fa oscil•lar entre 
3.000€ i 4.000€ de mitjana cada activitat. Dins d’aquest pressupost es podrien cobrir 
equips de so, infraestructures d’activitats, contractació de tallers, espectacles, etc. 
 

Concurs Rubik 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 
 

La proposta és viable 

Parcs amb jocs per a 
preadolescents i adolescents 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 
 

La proposta és viable 

Bosc vertical 
 
A proposta del Consell 
d’Infància 
 

La proposta és viable i caldria avaluar la ubicació i dimensió 

Creación de una ludoteca La proposta és viable 
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pública a la par de un club de 
juego para la difusión y 
participación de los 
ciudadanos en diferentes 
prácticas lúdicas que ayuden 
en la cohesión del tejido 
social de nuestro pueblo. 
 

Fer de la Velcro un espai de 
trobada amb diversitat 
d'activitats per al jovent del 
poble. 
 

Des de la regidoria de Joventut s'està treballant en fer un accés al Casal més directe, 
reestructurar l'espai per fer més activitats alhora, a més de realitzar diverses 
inversions per comptar amb una tecnologia més actualitzada. 

Posar una sala de videojocs 
(arcade) 
 

Es plantegen dues accions: una sala amb TV/Projector/Videoconsola, una altra de 
màquines recreatives. 

 


