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PROGRAMA DE GOVERN ARGENTONA .- 2019-2023 .- UNITS PER AVANÇAR  

Durant aquests anys Argentona té pendent canvis que no s’ han  efectuat en el mandat 

actual.  No es suficient fer remodelacions parcials sense tenir en compte les peticions 

històriques de la Vila. Peticions que portàvem en el programa de l’any 2007 com a CiU. La 

Velcro, Can Doro, la Plaça de Vendre, parcs infantils, més seguretat,  encara no son una 

realitat. El Pressupost publicat en la web de l’Ajuntament de l’any 2018, demostra que 

tenim pocs recursos propis per invertir el pressupost 2019, que hi ha despeses que no 

eren prioritàries, demostra que en despesa 2018 tenim un sobre endeutament. 

Creiem que cal moure’ns i buscar recursos de tot arreu, Diputació de Barcelona, 

Generalitat de Catalunya, o consell Comarcal de Maresme. Volem potenciar el comerç urbà 

i treballar am la petita i mitjana empresa, amb una finestreta única de les gestions 

empresarials.  

Agilitzar les gestions L’elaboració d’un Pla propi de formació/ocupació jove que promourà 

l’oferta formativa adient per a la realitat socio-laboral del municipi. Creació i/o Ampliació  

del Casal Jove: col·laboració amb entitats per fer un nou espai que ofereixi activitats per 

als joves de la Vila i per ser utilitzats com a Punts d’Informació per a Joves. Aquests punts 

d’informació específics per a joves han de servir per informar i ajudar a dur a terme 

qualsevol gestió d’interès relacionada amb l’Administració.  

Polítiques pe l’ Igualtat real de homes i dones.  Calen polítiques reals i efectives que 

abordin el paper de la dona a la societat, no solament declaracions d'intencions. Cal posar 

més mitjans per donar suport a la dona en l’entorn laboral (assetjament i discriminació) i 

familiar (violència de masclista).   

Afavorirem la integració dels infants als centres educatius i a totes les activitats que es 

deriven de l’escolarització, així com l’accés als recursos materials complementaris no 

gratuïts, garantint que els infants més vulnerables tinguin els llibres i material escolar 

necessari, així com la participació d’aquests a totes les activitats fora de l’escola/institut.   

Treballarem per assegurar l’atenció psicològica als infants amb indicadors de vulnerabilitat.   

Impulsar la participació dels infants en l’àmbit municipal i potenciarem el Consell d’Infants 

creat i constituït recentment. 
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Hem  de prioritzar posar  Argentona  al mapa per accions positives, amb valor afegit de 

caire social i econòmic.  El nostre projecte de govern ha de ser en positiu; a favor de les 

persones i cal fer una realitat peticions històriques del nostres vilatans i vilatanes.  

La candidatura d’ UNITS per AVANÇAR  sumem energia i idees, pensem que plegats 

podem aprofitem aquesta força en molts àmbits, si aglutinem i incorporem l'esforç de 

tantes i tants argentonins amb esperit constructiu i positiu, podrem millorar i construint un 

futur amb més optimisme i il·lusió. 

 

 

OLGA ORTIZ i MORENO  .- Candidata a l’Alcaldia.- 

  

VOLEM TREBALLAR EN SEGÜENTS ÀMBITS:  

1. ÀMBIT SOCIAL 

2. Àmbit FAMÍLIA (JOVES –GENT GRAN -DONA) 

3. Àmbit SALUT I CONSUM 
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4. ÀMBIT  dels ESPORTS  

5. ÀMBIT desenvolupament ECONÒMIC .- COMERÇ URBÁ   

6. ÀMBIT EDUCACIÓ.-   

7. ÀMBIT ACTIVITATS CULTURALS 

8. ÀMBIT TERRITORI I URBANISME  

9. Àmbit de la transparència i el bon govern   

 

INTEGRANTS DE LA LLISTA.-   
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1. Àmbit Social.- Benestar Social Volem polítiques socials al servei Al 

server dels més vulnerables. Persones en risc  d’exclusió social.- 

 
Redacció Reglament Ajuts Socials 

 
Creació consell de Benestar Social.-  
 

Ampliació de les Polítiques Socials d'habitatge ..-  
 

Actuacions contra la pobresa energètica (aigua i llum) revisió de la situació de 
pobresa energètica.- estudi indicadors risc amb companyia Aigües 
 

Ampliació Bonificacions Fiscals Famílies Monoparentals i Nombroses.  
 

Beques  menjador:  s’ha  facilitat  l'avançament  de  pagaments  i  dotat  de  
més recursos per a famílies amb dificultats 
 

Increment de la despesa en Benestar Social segons un ESTUDI indicadors de 
risc social en la Vila  

 
Aplicació  de  descompte  social  per  la  taxa  de  recollida  d’escombraries,  

IBI,   
 
Bonificacions en las de dació en pagament-  

 
Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies més 

desafavorides:  
 
Cercar sinergies entre els operadors del tercer sector i els comerços 

d’alimentació per distribuir l’excedent de producte fresc. De la mateixa 
manera amb les botigues de roba.  

 
Continuar donant suport a les entitats com Creu Roja i Càritas l’establiment 
de convenis.  

 
Projecte cap nen sense regals.- Projectes en protecció els nens I nenes de la 

Vila , per mantenir d’il·lusió en les Festes nadalenques.-  
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Seguiment i MODIFIACIÓ DE LA FORMULA del Consell d’infants 
d´Argentona com a veritable consell participatiu, l’alcalde no ha 
d’escollir la temàtica.-   

 

2. Àmbit FAMILIA  

 

JOVES.- L’emancipació dels nostres joves és, a dia d’avui, una de les 

principals problemàtiques a la qual hem de donar resposta. En tant que 

administració, hem d’ajudar a cercar solucions a partir dels tres pilars bàsics 

que condicionen el desenvolupament vital d’una persona jove: la Formació, 

l’Ocupació i l’Habitatge. En aquest sentit, les propostes que fem són les 

següents:  

- Centre de Promoció Juvenil: Impulsar la creació d’un veritable Centre de 
Promoció Juvenil (CASAL DE JOVES) com a equipament bàsic i de referència 

per a les politiques de joventut  de la nostra Vila. Punt de trobada i 
d’informació, els serveis relacionats amb la promoció juvenil (oficina jove 
d’habitatge, servei d’ocupació juvenil, etc..) també s’instal·laran al Centre de 

Promoció, creant la finestreta única d’atenció als joves de Mataró.  

- Repensar el CASAL Joves:  Creació, en col·laboració amb entitats, de nous 

espais que ofereixin activitats per als joves de la Vila i per ser utilitzats com a 
Punts d’Informació Juvenils, gestionat per el servei de Promoció Econòmica i 
en col·laboració amb altres PIJ de la Comarca. Aquests punts d’informació 

específics per a joves han de servir per informar i ajudar a dur a terme 
qualsevol gestió d’interès relacionada amb l’Administració. 

- Assessorament a través del Servei de Promoció Econòmica: Facilitar un 

primer assessorament específic i personalitzat sobre els programes i serveis 

existents (capacitat d’orientar i d’oferir un servei a la persona jove que té 

inquietuds). Assegurarem que les diferents àrees de l’Ajuntament decisives 

per als joves -educació, habitatge i promoció econòmica- actuïn 

coordinadament per assolir els objectius 

- Borsa de treball: Impuls de la borsa de treball municipal específica per a 

joves, que contempli l’oferta i la demanda del municipi, de la qual és 

coneixedora per proximitat amb les necessitats locals, de forma coordinada 
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amb d’altres borses supralocals. Crearem una nova borsa de treball de 

temporada i caps de setmana per a joves que estudien.  

 

GENT GRAN.- ENVELLIMENT ACTIU.- La Gent Gran i el seu paper a la 

nostra societat  

 

L’augment de la longevitat és una realitat, que suposa alhora un gran repte 

per crear les condicions socials, econòmiques i personals que permetin 

arribar a edats avançades en bones condicions de salut i de qualitat de vida. 

L’envelliment actiu és un procés individual que s’estén al llarg de la vida i fa 

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 de qualitat. 

 
 

- Facilitar reformes bàsiques als domicilis de gent gran vulnerable per garantir 
seguretat i higiene, a través de la detecció mitjançant els serveis socials de la 
Vila 

 

- Fomentar la creació d’una xarxa de voluntaris per l’acompanyament tant a 
domicili com per a fer gestions de la gent gran.  

 

- Accions per activar la Gent Gran, activitats, sortides, esport, formació...  

 

- Crear activitats per potenciar activitats compartides el casal de la Gent Gran 
i escoles.  

 

- Implementar el Consell/Senat de la Gent Gran a Argentona 

  

-Estudiar el trasllat  del Casal de la Gent Gran del centre de la Vila, i millorar  

el Casal de la Gent Gran del Cros. 
 

-CREACIÓ PROJECTE RADAR.- Detecció de situacions de risc i vulnerabilitat 
de persones grans a través d’entitats, veïns / veïnes, comerços amb el 
seguiment dels treballadors/es socials del Servei de Benestar Social.  



UNITS PER AVANÇAR Pàgina 7 
 

 

 

DONA I IGUALTAT.-  

 
 Hi ha diferents reptes i en els quals podem col·laborar des de l’Ajuntament. 

Treballarem per l’ igualtat efectiva entre homes i dones.-  
 

 
- Cal posar més mitjans per donar suport a la dona en l’entorn laboral 
(assetjament i discriminació), en l’entorn familiar (violència de gènere) a 

través de Cursos, Programes de Prevenció, Xerrades, i creació del CONSELL 
D’IGUALTAT, on participin les diferents entitats de la Vila per fer accions 

conjuntes.  

 

- informació sobre el  SIE Mataró-Maresme  i derivació a través de 

l’Ajuntament per tal d'oferir un servei integral i de continuïtat a les persones 
víctimes de violència de gènere i a les seves famílies.  

 

- Millorar la comunicació amb les associacions i col·lectius de dones i crear 
una xarxa de comunicació i d’entesa.  

 

- Formar Policies Locals sobre com actuar davant de situacions de 
maltractament a la dona, l’Infant, i informar-los dels recursos de què es 

disposen per tal de posar en marxa els mecanismes de protecció amb la 
màxima rapidesa. Amb col·laboració MMEE 

 

- Coordinació dels diferents operadors, Col·legi Advocats, Jutges, Fiscals, 
DGAI, EAIA, etc.  

 

- Fomentar la sensibilització en matèria d’abusos i/o discriminació a les 
escoles .- POLÍTIQUES PROTECCIÓ DE NENS I NENS CONTRA 

CIBERBULLLYNG I BULLYNG,. 

 

-Tallers de coeducació per a pares i mares Reflexió a mares i pares sobre 

l’educació dels fills i filles vers els estereotips i prejudicis de gènere 
 

-Tallers a les escoles i els instituts sobre els estereotips de gènere als mitjans 
de comunicació Una infància i joventut crítica amb els continguts dels mitjans 
de comunicació i conscient de la importancia de la perspectiva de gènere 
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Programes específics per prevenir la violència masclista a l’alumnat i plantejar 
introduir-los a les escoles (Programa d’igualtat i de prevenció de la violència 

de gènere, con el Programa Bon Rotllo) 
 

Accions de sensibilització pera la joventut sobre relacions igualitàries i 
prevenció de la violència masclista 
 
 
 

Exposicions de creacions artístiques de dones de diferents modalitats 
(pintura, escultura...) Rellevància de la dona artista i  creadora i donar a 

conèixer la seva obra entre les vilatanes i vilatans.  
 

 
 
 

3) Àmbit Salut i Consum 

 
Treballarem per la defensa i el foment de la salut de la població portant a 

terme activitats de protecció de la salut, que incideixin sobre el medi, i de 
promoció de la salut, que fomentin estils de vida saludables.  

 

També promocionarem les activitats adreçades a l’educació en el consum 
responsable.  

 

Farem un control integral de les plagues existents, amb atenció especial a les 
de forma continuada i sistemàtica  

 

Millora de la qualitat de vida promovent estils de vida saludables a través del 

foment de l’educació vers la salut, fomentant la prevenció i control dels riscos 
sanitaris.  

 

Estudi i  Redacció d’un Pla municipal de salut.  
 
Estudi per l’ instal·lació  de desfibriladors segons la normativa actual-  

decreto 151/2012  regula la normativa de uso, instalación, y formación de los 
desfibriladores y el  decreto 30/2015 se indica en el anexo III, los lugares 

donde han de instalarse los desfibriladores 
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Negociar amb el CSM (Consorci Sanitari del Maresme) i Generalitat de 
Catalunya que el CAP d’Argentona tornir a tenir un servei de 24 hores. 

 
 

 

4) Àmbit dels Esports  

 

La  força i la vitalitat del nostre esport a la Vila no s’entendrien sense 

reconèixer el paper fonamental que, històricament, hi han tingut els clubs i 

les escoles. Els clubs i les escoles no sols possibiliten i faciliten la pràctica 

esportiva a un important nombre de vilatans i vilatanes, sinó que també duen 

a terme una important funció de formació, integració i cohesió social 

 
- Continuar fomentant la promoció de l’esport com element de lleure 

actiu i educatiu amb el màxim suport a l’esport de base i l’esport 

escolar.  

 

- Ple suport municipal a l'esport enfortint la iniciativa social de la xarxa de 

clubs i entitats 

 

- Continuar fomentant l'esport com a element de salut, cohesió social i 

d'educació en valors.  

 

 

- Oferir les instal·lacions municipals a les entitats esportives i/o 

recreatives en el foment de la salut/esport, educació etc.  

 

- organitzar la CURSA DE LA DONA.- com a cohesió esport – Dona.-  

 
- Treballar per l’esport adaptat 
 

- ESTUDIAR VIABILITAT per modificar i crear una zona esportiva 

de qualitat, millores en el Camp de Futbol  i Poliesportiu  
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- Posar en marxa un PLA DE MILLORA DELS EQUIPAMENTS 

DEPORTIUS, on els clubs puguin tenir el seu espai propi per 

desenvolupar les activitats.  

 

5) Àmbit del Desenvolupament Econòmic .- COMERÇ URBÁ .- 

COMERÇ DE PROXIMITAT-  

 

Organització a la VILA del que es coneix amb l’ Oppotunity Weekend com 
altres viles  promocionar el comerç i restauració del poble, amb un DISSABTE 

EL MES , de botigues obertes, degustació de productes, descomptes, i 
música, amb col.laboració amb Argentona es MOU.   
 

Mercats Municipals i de Marxants  

 

RECUPERACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL.- PLAÇA DE VENDRE.- 

Seguir amb el Pla de millora de l’entorn de la casa Puig i Cadafalch. Revisar 

les Bases del Concurs per la Proposta de Remodelació de la Plaça de Vendre, 

incloure els Joves en els posteriors projectes.   

OFERIR més places d’aparcament per facilitar l’accés  a la zona comercial i 

per tant promoure el comerç urbá amb l’accessibilitat dels vehicles. 

 

 

6) Ensenyament 

 

Les competències dels municipis en quan a l’Ensenyament, l’àmbit d’aquesta 

matèria ve regulada per la LEC que ens diu que la Generalitat de Catalunya té 

la majoria de les competències de l’Ensenyament. Tenim clar que els 

municipis comparteixen algunes competències dels diferents nivells 

educatius. 
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Els ajuntaments podem assumir diferents compromisos de corresponsabilitat.  
 

Per tant, col·laborarem amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
donant suport i coordinant-nos amb tots els Serveis Educatius de la ciutat.  

 
Hem aconseguit activar el Consell Escolar Municipal, i que agafi el 

protagonisme que li pertoca a nivell de participació educativa i com a 
impulsor de l’acció educativa de la ciutadania i dels professionals de 
l’ensenyament.  

 
Proposem:  

 
- Més i millor control a la programació i coordinació de recursos, almenys, 
entre Ensenyament, Benestar Social i Manteniment.  

- Reforçar i millorar el suport i l’assessorament als centres educatius que ho 
demanin quant a la resolució de conflictes amb l’alumnat i famílies, AMPAs i 
comunitats escolars en general.  

- Treballar per la inclusió escolar, laboral i social, celebrem el Protocol signat 
pels Departaments d’Ensenyament, Salut i Benestar Social. Promourem una 
major i millor atenció als alumnes amb trastorns de conducta, per això 

cercarem la col·laboració entre Ensenyament i Salut, per reforçar el suport 
mèdic als centres educatius elements necessaris per aconseguir un sistema 

més inclusiu.  

 
 

- Auditoria de tots els centres educatius d’Argentona quant a la seguretat i les 
condicions d’habitabilitat i salubritat, actuant en conseqüència, és a dir, fent 

les reformes que calgui per tal d’adequar els edificis a les normes bàsiques 
actuals. Si s’escau, sol·licitarem al Departament d’Ensenyament la substitució 
d’aquelles escoles o instituts que tinguin condicions més precàries.  

 
 

-REVISAR EL CONCURS PÚBLIC CONVOCAT 31/08/19 PER EL CONSISTORI,  
on deixa fora el plec de Clàusules Administratives, 1.10) A LES 
COOPERATIVES. Creiem que els s’ha de tenir en compte  a tots el licitadors, i 

aquest concurs exclou per exemple a l’actual gestor de les ESCOLES BRESOL 
“EL BOSQUET” I “EL CARGOL TREU BANYA”  
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-REVISAR I MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DE LES ESCOLES, per exemple 
L’Escola Bernat de Riudemeia té el seu sostre del PATÍ amb esquerdes i NO 

s’han fet revisions , així com d’altres equipaments escolars.   
 

 
PER TANT, Revisarem, adequarem i millorarem els equipaments educatius, 

estructura, fusteria, teulada, accessos i altres dels centres de primària que 
més ho necessitin. Signar convenis de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament per portar a terme aquestes millores.  

 
-Reforçar, juntament amb Benestar i Família, el Pla de la lluita contra la 

pobresa infantil. És en aquesta etapa, en la infantil de Primària, quan es 
detecten les necessitats més bàsiques dels infants i és quan s’ha d’actuar de 
manera preventiva. Cal cercar els ajuts necessaris per a què cap infant quedi 

desprotegit pels efectes que provoca la pobresa avui en dia en algunes 
famílies.  

 

IMPLANTACIÓ URGENT D’UN PLA DE PREVENCIÓ ASSETJAMENT 

ESCOLAR.-  Tots els centres d’educació primària i secundària han de 

disposar d’un protocol d’actuació davant un possible assetjament escolar. 

Aquest protocol s’ha d’incloure dins el pla de convivència, l’ha d’aprovar el 

consell escolar del centre i se n’ha de fer difusió entre tots els membres de la 

comunitat educativa. El protocol conté orientacions per dissenyar un pla de 

prevenció de l’assetjament escolar i de les mesures que cal adoptar quan se’n 

comuniqui un possible cas. 

 

7) Àmbit de la Cultura i del Patrimoni Festes, Museus i Arts 

les biblioteques 

 

La Cultura també és un element integrador en la nostra societat que fomenta 

la cohesió social. Invertir en cultura és imprescindible en una societat 

avançada i té un resultat de gran transcendència 
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ACTIVAR EL CONSELL DE CULTURA I FESTES quina última acta de 

sessió publicada per l’ajuntament es de 2015. El consell ha de 
dinamitzar les entitats i per tant no pot deixar de funcionar.  

 
 

Per tant Promourem la col·laboració i la creació de sinergies entre els 
diversos actors del sector cultural: entitats, empreses, creadors i 
públic en general.-  

 

CONTINUAR AMB EL PROJECTE CAN DORO.—CAL GUARDIA.- 

Prioritzant un equipament per la NOVA BIBLIOTECA 

D’ARGENTONA.- 

 

La política i l’activitat cultural de la Vila és aquella que promou la xarxa 

d’entitats, associacions i equipaments que treballen cada dia per articular una 

oferta cultural. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de fomentar la col·laboració 

públic i privada, i el diàleg permanent és essencial per a què el món 

associatiu pervisqui i continuï treballant des de la participació en els diversos 

sectors culturals. 

 

Treballar amb les entitats a través de conveni de col·laboració és 

una formula de cooperació publico -privada. Volem: 

 

-Impulsar la Cavalcada de Reis.- potenciar l’activitat amb subvencions per 

fomentar la participació i fer de la mateixa un referent a la comarca. 

-Incrementar de forma considerable dels abonats a la temporada estable de 

Teatre i noves propostes en arts escèniques a la Sala.- el Centru .- en el 
Cros- en el Casino.- Aprofitant totes les instal·lacions que tenim a la Vila.  
 

-Fomentar una consulta sobre la Fira de la Terrissa i la Festa Major d’Estiu i 
estudiar una formula que pugi tornar a integrar ambdues, prèvia consulta 

popular.  
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-Potenciar les activitats del Museu del Cantir amb activitats adaptades a tots 
el públics i donant publicitat a les mateixes i promocionar Argentona com a 

Vila d’aigües, Fonts i Terrissa.  Per tant, Continuar apostant per la innovació i 
la modernització de l’àmbit de la cultura tradicional i popular per garantir-ne 

la seva pervivència, així com la seva projecció, tant a la Vila  com a l’exterior. 
Potenciarem els seus valors com a factor de cohesió social i generació 

d’identitat.  
 
-Potenciar les festes dels veïnats , Ginesteres, Sant Miquel del Cros, potenciar 

les estes de carrer organitzades per associacions de veïns, treballarem 
conjuntament per fer-les créixer i establir els mateixos criteris per a totes.  

 
-Aprovar un reglament de funcionament de la cessió i gestió del material 
d’infraestructures de suport per a la realització de festes populars i altres 

activitats que en permeti un major aprofitament.  
 

 

Consolidarem i potenciarem el calendari festiu com una part 

important del patrimoni cultural de la Vila  –  

 

- Compatibilitzar els objectius de respecte i recuperació de les tradicions 

locals amb el seu enriquiment amb noves propostes i actuacions.  

 

- Potenciar el calendari festiu i consolidar la celebració i organització 

d’esdeveniments al voltant de: Nadal i Reis, Tres Tombs, Carnestoltes i 

Quaresma, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joa, i l’ Onze de Setembre  

 

- Potenciar la Setmana Santa com element cultural de la Vila  a més del seu 

valor patrimonial i de cultura popular.  

 

-El carrer és un dels laboratoris escènics més fructífers. Cal incrementar les 

accions en aquest sentit, alhora que cercar la col·laboració amb actors 
econòmics que l’afavoreixin.  També la dansa contemporània mereix una 

atenció especial. D’altra banda, el circ ha viscut recentment una revolució 
profunda: s’ha empeltat de les arts escèniques veïnes, com el teatre i la 

dansa contemporània, per canviar l’estètica, la forma i els continguts.  
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8) TERRITORI.- URBANISME.-  

 

8.1  URBANISME  

 

Aprovació definitiva del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística) que 
està pendent des de l’any 2013 que es va iniciar la revisió .-  

 
AMPLIACIÓ DELS PARCS INFANTILS.- MILLORAR ELS ACTUALS, I 
FER UNA INVERSIÓ PRIORITARIA EN ELS INFANTS DE LA VILA.-  

 
Millora de l'eficiència de l'enllumenat revisant el mateix en zones on cal 

ampliar la lluminositat, incloent la carretera del cros, que manca visibilitat.  
 
Renovació dels quadres elèctrics de la xarxa d’enllumenat públic. 

 
Revisió de l’actual pla d’accessibilitat i de la modificació de les direccions dels 

carrers que no ha estat adequada a les necessitats de la Vila i dels Veïns i 
veïnes   
 

Revisió i adaptació de l’Ordenança MUNICIPAL d’Urbanisme.- Actualitzar la 
normativa a la realitat de la vida i dels operadors que actuen. L’actual es de 

l’any 1992 que regula magatzem, construccions auxiliars..  
 
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL Text refós de les Normes 

urbanístiques que va ser aprovat pel Ple municipal en la sessió de 6 
de maig de 2005. Sobre els Antecedents: planejament vigent La revisió del 

Pla general d’ordenació va ser aprovada definitivament pel conseller de 
Política per resolució de 14 d’octubre de 1987, i es va publicar al DOGC núm. 

927, de 14.12.1987. 
 
 

-FOMENT DE LA Perspectiva de gènere en el disseny de la Vila. La 
inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats ha 

estat un dels aspectes menys treballats en les polítiques d’igualtat de gènere 
als municipis.   No obstant això, cal recordar que és a les ciutats on les 
persones desenvolupen la seva vida: són espais de convivència i d’ús 

quotidià. La planificació urbana i el disseny del territori, per tant, ha de tenir 
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en compte quin ús fan homes i dones dels espais urbans i dels equipaments 

per tal de dissenyar una ciutat prenent en consideració totes les persones. 
 
-Organitzarem Sessions formatives sobre la incorporació de la perspectiva de 

gènere e  disseny de ciutats destinades al personal tècnic responsable de la 
planificació urbanística Sensibilització i formació del personal tècnic en el 

Disseny de ciutats i territoris integrant la perspectiva de gènere 
 

 -Vetllarem per l’ Incorporació de la visió de les dones en el disseny de la 
mobilitat de la ciutat 
 

 

8.2 SEGURETAT.-  

 
ACTUALITZAR LA MEMORIA D’ACTIVITATS I SERVEIS DE LA 

POLICIA LOCAL D’ ARGENTONA,  la última es de l’any 2017.-  
 

Convocar i crear el CONSELL DE SEGURETAT, on participin entitats, 
associacions de veïns, representants de les Urbanitzacions i dels Barris. Com 

a eix d’informació en matèria de seguretat municipal.  
 
(2007) la Policia Local d’Argentona disposa d’un total de 23 efectius uniformats i dos 

funcionaries de l’administració general que fan tasques de suport administratiu. Aquest 
equip dona servei a 12.133 vilatans residents en un territori de 25 klm2 distribuït en dos 
nuclis de població, nou urbanitzacions, vuit veïnats en zona rural i sis polígons industrials. 

Sumant un total de 5.411 habitatges, la meitat formats per parella amb fills. Disposen de 
sis escoles i un institut i pateixen un parc mòbil amb gairebé 10.000 vehicles. 

 

 
Per tant i em les dades del 2007 CAL I VETLLAREM per tenir Més efectius de  

Policia  Local  i  més  propera  amb  la  cobertura  de  totes  les  places  
vacants  del cos i la creació d’una comissaria mòbil.- AMPLIACIÓ POLICIA 

LOCAL.- AMB MÉS AGENTS , no bossa interins, NECESSITEM MÉS EFECTIUS i 
GARANTIR LA SEGURETAT.-  
 

Instal·lació de càmeres de vídeo vigilància  a les entrades de les 
URBANITZACIONS i altres zones de la VILA, o Sant Miquel del Cros, Can 

Barrau 2, on es valori la seva necessitat mitjançant un PLA D’ACTUACIÓ 
INTEGRAL DE PROTECCIÓ CIUTADANA.  
 

Revisar ordenança de civisme per adaptar a les diferents reformes i garantir 
el civisme a la Vila  
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Donar suport a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Argentona, i a 
l’Associació GRUP de fonts d’Argentona.  
 

 
 

9)Àmbit de la Transparència i del Bon Govern  

 

Cal una simplificació administrativa que hem iniciat, suprimint tràmits, 

eliminant desplaçaments i reduint els temps d’espera, s’ha de basar en el 

compliment dels principis de llibertat, d’intervenció mínima, de 

proporcionalitat i d’estandardització dels requisits, 

La transparència, l’accés a la informació pública i bon govern, seran els 

nostres principis bàsics que permetran avaluar la qualitat democràtica del 

funcionament de l’Ajuntament. I també l’Administració oberta, com a 

concepte que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per 

configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania 

més interactiu i més participatiu. 

 
Redefinir un marc estable de col·laboració entre les entitats, les associacions i 
l’Ajuntament, preservant la independència del teixit associatiu i continuarem 

posant en valor el reconeixement del moviment associatiu per part de 
l’Administració com un actor determinant en la construcció de ciutadania.  

 
- Els Argentonins/es han de tenir un pes més important en la gestió de la 
ciutat i han de poder accedir a més informació, més clara, més entenedora i 

també més ben ordenada.  
 

- Instituir la consulta vilatana com a mecanisme per conèixer l’opinió dels 
vilatans respecte dels grans temes de la ciutat i decidir sobre aquells altres 

temes més importants que afecten el futur dels nostres barris. Els veïns i les 
veïnes d’Argentona podran establir prioritats.  
 

- Incorporar la cultura de la participació en l’administració municipal amb 
l’elaboració obligatòria d’una memòria participativa, prèvia i vinculant, en tots 

els projectes importants.  
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- Treballarem perquè l’Ajuntament efectiu un Bon govern i per tant evitar el 

creixement del deute global del grup Ajuntament i minorar- lo. 
 
-Volem Apostar  per  la  transparència  i  Bon  Govern  amb  la  creació  de  

nous  canals  de comunicació com whattsapp  
 

-Més transparència en la contractació,  plens  en  directe  per  internet,  nous  
canals  de  twitter,  facebook,  consulta  estat  d'execució del PAM online, 

etc. 
 
-Treballarem per Fer un seguiment i tenir en compte la  Reducció del termini 

de pagament a proveïdors 
 

 
 


