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CULTURA I PATRIMONI 

Proposta Justificació 

Adequar la casa de Puig i Cadafalch com a 
biblioteca municipal. 
 

L’Ajuntament està duent a terme les obres de 
rehabilitació i adequació de la casa Puig i 
Cadafalch i ja compta amb un pla d'ús 
cultural per a aquest equipament. També s'ha 
consensuat construir una nova biblioteca 
municipal a la zona de Can Doro.  
 

Una biblioteca 
 

Ja està projectada la construcció de la nova 
biblioteca a Can Doro 
 

Adequació d'un espai municipal per a la 
realització d'una escola d'art, dansa i música. 
 

Es tracta d'un projecte que compromet el 
pressupost dels pròxims anys, més enllà del 
2018.  
 
L'Ajuntament està avançant en el projecte de 
gestió i pla d'usos per tal d'avaluar la 
viabilitat d'un projecte d'aquestes 
característiques al municipi. 
 

Rehabilitació o construcció d'un espai com a 
centre de creació artística de les arts. 
 

Es tracta d'un projecte que compromet el 
pressupost dels pròxims anys, més enllà del 
2018.  
 
L'Ajuntament està avançant en el projecte de 
gestió i pla d'usos per tal d'avaluar la 
viabilitat d'un projecte d'aquestes 
característiques al municipi. 
 

Recuperar Can Ballot 
 

Es descarta la proposta ja que es tracta d’una 
propietat que no és municipal i a més els 
costos de l’adquisició i els compromisos que 
s’haurien d’adquirir sobre el seu 
manteniment excedeixen la partida destinada 
al pressupost participatiu 

 

MEDI AMBIENT 

Proposta Justificació 

Gossos malmeten les façanes, faroles, 
jardins…. 
 

Descartem la seva proposta ja que no 
s'adequa als criteris del procés participatiu. 
 

Deixar uns contenidors per si un cas no pots 
esperar a la recollida, ex: un dimarts menges 
peix i el tens a la cuina fins divendres…                    
 

El municipi compta amb un servei de 
deixalleria municipal per atendre aquestes 
necessitats puntuals i extraordinàries que no 
pugui cobrir la recollida porta a porta. 
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Que passin a buscar la brossa orgànica tots 
els dilluns de l'any (no només a l'estiu). 
 

L'actual Ajuntament aposta per una recollida 
el més sostenible possible i per impulsar 
polítiques per a la progressiva  reducció del 
volum de residus domèstics. Aquesta 
iniciativa és contrària, per tant, al model que 
pretén impulsar l'actual govern al municipi i a 
més comprometria no només el pressupost 
del 2018 si no als futurs pressupostos i al cost 
del servei. També és inviable dur-ho a terme 
al 2018 ja que hi ha un contracte vigent amb 
el servei de recollida de residus. 
 

Instaurar un sistema de recollida selectiva 
d'escombraries que premiï les llars més 
conscienciades -independentment de la 
quantitat de membres que hi visquin. 
 

És un projecte que està pendent de 
desenvolupar des de la regidoria de Medi 
Ambient amb l'actualització de l'ordenança 
municipal de gestió de residus. En aquest cas  
no s'ajusta amb el propòsit d'aquest procés 
participatiu que és decidir el destí de 500.000 
euros del proper pressupost municipal, però 
l'Ajuntament ho té present per implementar 
diverses mesures que fomentin el reciclatge i 
les bones pràctiques. 
 

Adquisició d'equips de desnitrificació 
destinats als Pous municipals. 
 

Es descarta del procés participatiu per raons 
tècniques i de sostenibilitat econòmica. El 
cost de l'aprofitament de l'aigua dels pous de 
la riera no fa possible aquest aprofitament. 
D'altra banda, no és convenient 
ecològicament sobreexplotar l'aqüífer de la 
riera d'Argentona .                         
 

Mini deixalleries 
 

És viable però es descarta del procés 
participatiu, ja que no suposaria cap cost per 
l'Ajuntament, mitjançant un conveni de 
col·laboració amb les empreses que 
gestionen aquest tipus de serveis. 
 

Augmentar la recollida de brossa. Per 
exemple dos dies a la setmana els residus 
grocs…                     
 

La proposta no es pot executar l’any vinent 
perquè no es contempla en el contracte 
vigent de recollida de residus.  També és una 
despesa que comprometria els futurs 
pressupostos municipals 

 

ESPAI PÚBLIC 

Proposta Justificació 



 
PROPOSTES DESCARTADES PROCÉS PARTICIPATIU 2017  
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 

Construcció d'un parc al descampat en front 
l'antiga zona de les brosses. 
 

Es descarta la proposta ja que en aquest 
espai,  durant el 2017, l'Ajuntament hi 
instal·larà un parc per a gossos.  

La Font Picant, jardins, embornals, faroles, 
camins al voltant del poble, c/ Josep Solé, el 
plàtans arbres semi-morts, posar al tramvia 
rodes de goma i fer trajecte de la Pl. Nova a la 
Font Picant, els aparcaments de cotxes són 
vells. 
 

Descartem la proposta ja que la demanda és 
inconcreta i entenem que es tracta 
principalment de tasques de manteniment en 
àmbits com l’arbrat o l’espai públic que en la 
majoria dels casos ja s’estan realitzant. 
 
També descartem la proposta en relació al 
tramvia per qüestions tècniques i de 
viabilitat, a més que compromet futurs 
pressupostos. 

Substitució dels arbres del carrer Bellavista 

 

L'Ajuntament ha posat en marxa en aquest 
2017 un nou model de gestió de l'arbrat urbà 
i confia a reduir la problemàtica que 
arrosseguen aquests arbres. 
 

Restauració de les paradetes del mercat  
 

L'Ajuntament ja compta amb un projecte per 
a la remodelació de la plaça de Vendre que 
espera executar al 2017.  
 

Habilitar el pas subterrani pel torrent amb la 
Carretera de Vilassar (davant de l'entrada al 
camp de futbol) per a vianants 
 

Tècnicament es considera que dins el nucli 
urbà les mesures a prendre han d'anar més 
en la línia de pacificar el trànsit i no de crear 
passos subterranis. Caldria fer un projecte 
urbanístic. El cost d'aquesta actuació és 
important i supera els 500.000 euros 
previstos al procés participatiu. 
 

Ubicar complexes piscines, per a nens, per 
grans, per esbarjo, per teràpies salut, per 
competició, cursets escolars per fases, estudi 
tècnic, espai, concurs explotació. 
 

La seva proposta supera amb escreix els 
500.000 euros previstos i també la possibilitat 
d'executar-ho l'any 2018, a més de 
comprometre sensiblement els futurs 
pressupostos municipals.  
 

Recollida per aprofitament aigües pluvials, 
per fases, projecte municipal si escau, 
dipòsits contenidors, xarxa de canonades, 
filtres, embornals en el temps pot créixer per 
l'obertura de carrers per les diferents 
companyies que fan soterrament de la seva 
activitat. 
 

La iniciativa ja es va presentar en el procés 
participatiu del 2016 i va ser desestimada per 
la complexitat tècnica i especialment per la 
legislació i normativa sanitària en relació a 
l'ús que es pot donar a les aigües pluvials.  
 
Aquestes limitacions fan que la inversió 
resulti improductiva i molt ineficient.  
 

Habilitació del camí des de l'entrada 
d'Argentona fins al Cros 

Aquesta via és titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. L'Ajuntament ha iniciat en 
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 diverses ocasions les gestions per la seva 
millora via conveni. Actualment s'estan 
estudiant solucions amb la Diputació de 
Barcelona, pel reconeixement com a 
carretera dins del seu catàleg. 
 

Arreglar la carretera del Cros fent un passeig 
per vianants i ciclistes, i asfaltar-la 
 

Aquesta via és titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. L'Ajuntament ha iniciat en 
diverses ocasions les gestions per la seva 
millora via conveni. Actualment s'estan 
estudiant solucions amb la Diputació de 
Barcelona, pel reconeixement com a 
carretera dins del seu catàleg. 
 

A ser posible que de una vez a los vecinos de 
la calle Carretera de Vilassar se nos arreglara 
la cloaca de delante de las viviendas y se 
colocara una más con más diámetro 
 

L'Ajuntament està a l'espera de rebre el 
projecte d'arranjament per tal d'executar 
aquesta obra al 2018. 
 

Disseny Projecte Velcro 
 

Descartem la seva proposta ja que 
l'Ajuntament d'Argentona té un projecte a 
mig termini de rehabilitació integral d'aquest 
espai i, per tant, les inversions que s'hi puguin 
dur a terme a mitjà termini són limitades. 
 

Fer una instal·lació decent de bústies de 
correus a la plaça de les Ginesteres, tal com 
existeixen en altres comunitats 
 

L'Ajuntament ja té prevista una inversió per 
millorar i condicionar aquest espai i preveu 
executar-ho aquest mateix 2017.  

Millorar la urbanització de les Ginesteres com 
la caseta d'informació, asfaltar carrers que es 
troben en mal estat, netejar l'entorn forestal 
de la urbanització i tenir en condicions la 
zona esportiva. 
 

L'Ajuntament ja té prevista una inversió per 
arranjar i condicionar diversos espais del 
veïnat, amb una partida d'uns 150.000 euros 
per aquest mateix 2017. I també té partides 
compromeses a Les Ginesteres per als 
pròxims anys.  
 

Millora de l'enllumenat públic, parcs i zones 
verdes de la urbanització de Can Cabot. 
 

La urbanització de Can Cabot no està 
recepcionada i per tant l'Ajuntament no té 
competència en diversos àmbits sobre aquest 
veïnat, ja que la responsabilitat recau en la 
Junta de Compensació.  
 

Netejar i arreglar zona bústies Can Cabot 
 

La urbanització de Can Cabot no està 
recepcionada i per tant l'Ajuntament no té 
competència en diversos àmbits  sobre 
aquest veïnat, ja que la responsabilitat recau 
en la Junta de Compensació.  
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Parc Can Cabot, arreglar cistella basquet i 
instalar trapecis i/o tobogan per nens 
 

La urbanització de Can Cabot no està 
recepcionada i per tant l'Ajuntament no té 
competència sobre aquest veïnat, ja que la 
responsabilitat recau en la Junta de 
Compensació.  
 

Local social per dinamitzar la vida dels veïnats 
 

L’Ajuntament  està treballant en un projecte 
per rehabilitar l'antic Restaurant de Les 
Ginesteres com a local social per als veïns i 
veïnes de les urbanitzacions i ja aquest 2017 
s'iniciarà l'enderrocament de l'edifici.  
 

La cobertura definitiva de la piscina 
 

L’Ajuntament ja està treballant en l’estudi 
tècnic i el projecte per tal que es pugui dur a 
terme a mitjà termini. A més, la coberta de la 
piscina és una iniciativa que compromet els 
futurs pressupostos municipals i no 
s’ajustaria als criteris del procés participatiu, 
ja que l’equipament s’obriria durant tot l’any 
i no només en la temporada d’estiu.  
 

Millora del sistema de cablejat de la llum i 
voreres que es pugui fer servir, sense que 
estigui plena de pòsters de llum etc... A les 
ginesteres.  
 

No és viable, les instal·lacions són privades i 
les escomeses de tota la urbanització són 
aèries i privades. 

Convertir en doble sentido la AV Ntra. Sra. 
Montserrat el trocito comprendido entre la 
calle Jacint Verdaguer y la calle Narcís 
Monturiol. 
 

Es descarta la seva proposta ja que 
tècnicament és inviable, ja les mides actuals 
dela via, d’acord amb la normativa, només 
permeten un únic sentit de circulació 

Urbanitzar el tram de carrer de sorra que 
uneix el carrer del Rocar d'en Serra amb Can 
Barrau I 
 

Es descarta aquesta proposta del procés 
participatiu ja que l’Ajuntament s’està 
pendent de l’expropiació d’aquest tram per 
tal de poder plantejar el projecte 
d’urbanització. 

Enllumenat i voreres del carrer Rocar d’en 
Serra  
 

Es descarta la proposta del procés 
participatiu ja que l’Ajuntament està pendent 
de fer el projecte d’urbanització de l’entorn. 

 

MOBILITAT 

Proposta Justificació 

Línies d'autobus que conectin amb Barcelona 
encara que sigui dos o tres vegades al dia. 
 

La Generalitat de Catalunya és qui té la 
competència del transport públic interurbà. 
L'Ajuntament es troba en converses amb les 
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Administracions i les institucions per tal de 
millorar el servei i s'està a l'espera d'un 
estudi, però en qualsevol cas la decisió no és 
de competència municipal. 
 

Microbus: enllaç Argentona-Cabrera de Mar-
Renfe 
 

La Generalitat de Catalunya és qui té la 
competència del transport públic interurbà. 
L'Ajuntament es troba en converses amb les 
Administracions i les institucions per tal de 
millorar el servei i s'està a l'espera d'un 
estudi, però en qualsevol cas la decisió no és 
de competència municipal. 
 

Autobusos elèctrics 
 

Descartem la seva proposta del procés 
participatiu ja que la Generalitat es qui té la 
competència del transport públic interurbà, a 
sol·licitud de l'Ajuntament, aquesta 
administració està avançant en la realització 
d'un estudi del transport públic de bus del 
municipi per tal de millorar i optimitzar el 
servei, i aquesta proposta serà incorporada i 
avaluada. 
 

Realitzar un pas peatonal senyalitzat des de 
San Sebastià fins al cementiri nou i les 
urbanitzacions 
 

La via afectada és titularitat de la Diputació 
de Barcelona i correspon a aquesta 
Administració executar-ho. Des de 
l'Ajuntament es farà la petició per tal de que 
la Diputació pugui valorar-la. 
 

Que el transport públic entri als veïnats i que 
s'adapti millor als horaris (institut, RENFE...) 
 

La Generalitat es qui té la competència del 
transport públic interurbà, a sol·licitud de 
l'Ajuntament, aquesta administració està 
treballant en un estudi del transport públic 
de bus del municipi per tal de millorar i 
optimitzar el servei, i aquesta proposta serà 
avaluada dins de l'estudi. 
 

Millora del camí annex a la B-502.  
 

La competència correspon a la Diputació de 
Barcelona, administració amb la qual 
l'Ajuntament hi està treballant 
 

Instal·lació de panells acústics a la C60 per 
disminuir el soroll provinent de la circulació 
dels automòbils. 
 

L’Ajuntament no té competència sobre 
aquesta via i l’únic que pot fer és sol.licitar a 
l’Administració superior la millora l’impacte 
acústic de la circulació 
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ESPORTS 

Proposta Justificació 

Gimnasio adjunto a la piscina 
 

La manca d'espai  fa poc viable la proposta, i 
per tant no s'incorporarà a les taules de 
debat. 
 

Espai blau. Centre d'esports municipal amb 
piscina coberta, gimnàs, classes, cicling i spa. 
 

El seu cost excedeix els 500.000 euros de 
límit. A més, l'Ajuntament està treballant per 
concretar un projecte de coberta de l'actual 
piscina. 
 

Remodelación del antiguo Pabellón, 
concretamente puesta de parquet en la pista 
vieja. 
 

En aquest 2017 ja es substituirà la pista de 
l'antic pavelló, projecte aprovat en el procés 
participatiu del Pressupost Municipal de l'any 
passat. 
 

Més pressupost pels equips minoritaris: 
handbol… 
 

Es descarta del procés participatiu ja que no 
compleix els criteris. Els ajuts a les entitats 
esportives venen definits per les bases de 
subvencions municipals i aquesta proposta 
s'hauria de resoldre mitjançant un canvi en 
els criteris d'adjudicació. 
 

Acabar instal·lacions de la piscina coberta i 
pavelló poliesportiu, parcs, camí de la riera, 
més pistes de bàsquet i futbol, etc. 
 

Es descarta del procés participatiu ja que el 
seu cost excedeix els 500.000 euros de límit. 
A més, l'Ajuntament està treballant per 
concretar un projecte de coberta de l'actual 
piscina. 
 

 

SERVEIS SOCIALS 

Proposta Justificació 

Gastar 250.000 en despesa social i els altres 
250.000 en entitats de cohesió identitària i 
social. 
 

Ja hi ha un programa d'ajuts que es coordina 
a través de Serveis Socials. 
 

Més recursos per a la residència d'avis 
 

La competència d'aquest servei correspon a 
la Generalitat de Catalunya. 
 

Donar aquests 500.000€ a alguna entitat (fer 
estudi oportú) que treballi directament amb 
els refugiats. 
 

No compleix els criteris de projectes que 
tinguin incidència en la població del municipi. 
L’any  2016, l’ajuntament d’Argentona va 
destinar un total de  12.500 €  a les entitats 
treballen en les àrees prioritàries. A més  a 
més, tenim previst crear enguany,  una 
partida  pressupostària dotada amb 3.000 € 
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per cobrir les situacions de crisis 
humanitàries.   
 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Proposta Justificació 

Proposo ficar una Nike o una Adidas a 
Argentona o millor una FootLocker 
 

No és competència municipal. 
 

Abrir el antiguo restaurante de les Ginesteres 
como cooperativa utilizando como principal 
recurso humano personas en paro de la 
población: jardineros, socorristas, 
mantenimiento, camareros, cocineros, 
administrativos, etc. 
 

L'Ajuntament ja està treballant en un 
projecte per rehabilitar aquest espai com a 
centre civil del veïnat i aquest mateix any té 
previst l'enderrocament de les parts més 
afectades de la construcció. 
 

 

TECNOLOGIA 

Proposta Justificació 

Fer arribar la Fibra Òptica a Madà 
 

Les operadores de telefonia són les qui tenen 
la competència per a la millora del servei. Des 
de l'Ajuntament ja s'ha fet en diverses 
ocasions aquesta sol·licitud i treballa en un 
pla a mitjà termini per a facilitar espais a les 
empreses operadores.  
 

Arreglar el repetidor de la ràdio 
 

Aquesta  competència correspon a la 
Generalitat de Catalunya i no a l'Ajuntament 
que, per la seva banda, ha fet diverses 
sol·licituds per tal de millorar el servei.  
 

Millora de la connectivitat mòbil, emissors i 
repetidors de tot el municipi d'Argentona 
(inclòs les Urbanitzacions) 
 

Les operadores de telefonia són les qui tenen 
la competència per a la millora del servei. Des 
de l'Ajuntament ja s'ha fet en diverses 
ocasions aquesta sol·licitud i treballa en un 
pla a mitjà termini per a facilitar espais a les 
empreses operadores.  
 

Actuació de l'Ajuntament per resoldre les 
deficiències de subministrament elèctric a St. 
Jaume de Traià 
 

El projecte presenta una sèrie de dificultats 
tècniques i normatives, que caldria negociar 
amb les propietats 

 

HISENDA 
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Proposta Justificació 

Rebaja anual del Impuesto de Bienes 
Inmuebles a todos los ciudadanos. 
 

La proposta no s'ajusta als criteris d'aquest 
procés participatiu, ja que l'objectiu és el de 
destinar 500.000 euros a un projecte o servei 
i no a reduir el pressupost. En aquest sentit 
cal recordar que els impostos a Argentona es 
troben en una pressió fiscal similar a la de la 
majoria de pobles amb número de població 
semblant. 
 

 

HABITATGE 

Proposta Justificació 

Creació (construcció)d'habitatge de lloguer 
adequat per a joves. 
 

L'habitatge no és una competència municipal 
i per tant supera l'àmbit d'actuació d'aquest 
procés participatiu del Pressupost Municipal. 
 

 

JOVENTUT 

Proposta Justificació 

Habilitar correctament el casal de joves amb 
calefacció i aire condicionat 
 

L'Ajuntament té previst un programa 
d'inversions en aquest espai. 
 

Posar un Pub o discoteca 
 

No s'ajusta als criteris i es tracta d'una 
iniciativa que no és de competència 
municipal i que ha de impulsar la iniciativa 
privada. 
 

 

SEGURETAT 

Proposta Justificació 

Reforçar el cos de policia al torn de nit o crear 
una policia de barri... Centre, urbanitzacions, 
cros... 
 

Descartem la seva proposta ja que 
compromet futurs pressupostos i el cos de la 
policia local d’Argentona s’ajusta als 
paràmetres i condicions que presenta el 
municipi. 

 


