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Decàleg de Junts per Catalunya - Argentona 

 

1- Som una candidatura de centre ampli catalanista, sobiranista i republicana i amb total 

vocació de poble per treballar per Argentona.  Ens sentim hereus de l’1 d’octubre. 

2- Som una candidatura amb gent plural i transversal, amb molts independents, forta 

presència de gent de veïnats i urbanitzacions d’Argentona i amb gent qualificada dins del món 

de l’Administració Pública municipal i del món privat per aconseguir una òptima gestió de 

l’Ajuntament. Els regidors del nostre grup hauran de ser gent propera als veïns i a les entitats. 

3- Vetllar per una gestió pública eficaç i eficient com a forma de funcionar a l’Ajuntament, 

mantenint un bon clima de treball. Entenem que els regidors han de ser no només uns polítics, 

sinó sobretot uns gestors públics per millorar les condicions de vida dels argentonins. També 

hem de treballar per evitar informes jurídics o tècnics desfavorables dels nostres serveis 

interns. 

4- Proposem els principis d’igualtat, mèrit i capacitat com a principis rectors del funcionament 

no només de l’administració sinó de la societat, per tal de fomentar la cultura de l’esforç i el 

treball, assolint la meritocràcia. 

5- Ens posem al dia en matèria de respecte al medi ambient i benestar animal, per tal d’assolir 

un món més just i que els nostres fills puguin heretar un planeta en condicions. 

6- Busquem lluitar per la identitat d’Argentona com a poble, i això ho aconseguirem vetllant 

per la protecció del patrimoni cultural i natural, fonts, camins, paisatges, festes i tradicions, 

però també potenciant les entitats i associacions d’Argentona i el petit comerç local. 

7- Ens posem com a objectiu principal vetllar per la seguretat dels argentonins, pressupòsit 

per aconseguir la seva llibertat (sense seguretat no hi pot haver llibertat), i per tant el reforç de 

vigilància policial a veïnats, urbanitzacions i zones del centre urbà es fa indispensable, així com 

la vigilància amb videocàmeres que naturalment respecten el dret a la intimitat de les 

persones, tot estudiant altres mesures de seguretat complementàries. Igualment apostem pel 

civisme i lluitarem amb determinació contra el vandalisme. 

8- Volem posar l’accent de l’esforç dels nostres serveis socials en aconseguir habitatge per a 

les persones necessitades. Podem disposar de subvencions i ajuts per abaratir-ne els costos. 

9- Hem de pensar una Argentona del futur també per a la  gent de la tercera edat, pensant en 

que cada cop hi haurà més gent de més de 65 anys, i cal que tinguin el suport de l’Ajuntament. 

10- Farem una campanya electoral basada en el mínim cost, doncs entenem que la campanya 

ha de ser un reflex de la gestió pública i per tant aplicar els principis d’eficàcia i eficiència en la 

gestió dels recursos econòmics. Per part del nostre partit la majoria dels recursos s’han de 
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destinar a la defensa dels presos polítics actualment en judici. Creiem que amb menys podem 

fer més si s’aguditza l’enginy. 

 

RESUM PROPOSTES PRINCIPALS JUNTS PER CATALUNYA 
ARGENTONA  

JUNTS PER CATALUNYA   ARGENTONA 

Som la candidatura de centre ampli catalanista, sobiranista i republicana centrada en 

Argentona. Ens sentim hereus de l’1 d’octubre. 

TERRITORI: 

1- Centrar-nos en el microurbanisme: reparació de voreres i vials en mal estat, 

adaptació dels mateixos per a persones amb mobilitat reduïda, col·locació d’arbres 

que no malmetin els panots, etc. 

2- Millorar la seguretat al municipi  dotant de suficients càmeres de videovigilància i 

incrementant patrullatge al nucli urbà i als veïnats i urbanitzacions d’Argentona.  

3- Crear dotzenes de nous llocs d’aparcament a la Ronda exterior de Llevant eliminant 

el carril auxiliar  i que estarien a 100 metres del nucli comercial d’Argentona. Objectiu: 

facilitar aparcament a veïns del nucli urbà i de les urbanitzacions que vinguin al centre. 

4- Patrimoni cultural i natural: vetllar per la seva preservació i establir les bonificacions 

fiscals que permet la legislació a favor dels propietaris d’immobles catalogats. 

5- Les Ginesteres: posar càmeres de videovigilància, increment patrullatge, fer el centre 

cívic, microurbanisme; bus a estació trens de Cabrera de Mar. 

6- Can Serra de Lladó, Madà i Cros: posar càmeres de videovigilància, increment 

patrullatge, millora il·luminació, segellar pous i fer obres urbanització (Madà); bus a 

estació trens de Cabrera de Mar. 

7- Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa: posar càmeres de videovigilància, increment 

patrullatge, desenvolupament de la redacció de projectes i obres d’urbanització per 

aconseguir la recepció de les urbanitzacions; bus a estació trens de Cabrera de Mar. 

8- Medi ambient: mantenir sistema de recollida de residus porta a porta (amb millores al 

Cros i urbanitzacions), implementar fiscalitat verda, preservar els paisatges verges. 

9- Buscar màxim consens sobre què fer a l’equipament de la Velcro: proposem que sigui 

una gran zona d’equipament modern amb un gran aparcament soterrat. 

ATENCIÓ A LES PERSONES: 

1- Vetllar per mantenir la vida de poble: això implica donar suport a les entitats, al petit 

comerç local, la protecció del patrimoni cultural i natural, el foment de la història i 

tradicions, etc. 

2- Fomentar el turisme familiar i de proximitat a Argentona com a motor econòmic per 

crear llocs d’ocupació, tal i com era en el segle passat. 
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3- Fer un nou equipament a l’espai de Can Doro per a diversos usos (biblioteca, arxiu i 

possible casal de la gent gran) tot recuperant els elements arquitectònics de Can Doro i 

Cal Guardià. 

4- Fomentar les entitats del municipi com a motor de la vida de poble: augment dotació 

pressupostària, evitar solapaments d’actes, donar-los formació, convocar subvencions 

i atorgar-les amb més celeritat, etc. 

5- Benestar social: continuar amb la tasca d’ajudes socials a persones necessitades, 

aprofitar subvencions per adquirir habitatge per a emergències habitacionals. 

6- Vetllar per la gent gran d’Argentona: que tinguin zones d’esbarjo adaptades, un casal 

de la gent gran adequat, escoltar-los al prendre decisions que els afectin, fer un 

urbanisme adaptat a ells, etc. 

7- Dur a terme polítiques de joventut dirigides a tots els joves del municipi i sobretot 

destinat a donar-los formació per trobar feina. 

8- Mantenir el Consell de la Infància d’Argentona com a eina de participació dels infants 

i vetllar per a que les zones de jocs infantils siguin segures. 

9- Esports: asfaltat de zona d’aparcament del poliesportiu i estudiar més espais per a 

entrenaments entitats, millorar coordinació amb les entitats, incrementar presència de 

conserges en els equipaments esportius. 

10- Educació: incloure al Consell Escolar Municipal el conjunt de la comunitat educativa. 

11- Fomentar el benestar animal i el respecte als drets dels animals: creació de regidoria 

de benestar animal, vetllar pel respecte a la normativa de benestar animal i promoure 

l’adopció de mascotes. 

12- Participació: mantenir pressupostos participatius, vetllar pel compliment dels 

projectes aprovats en pressupostos participatius anteriors, donar més protagonisme 

al Consell de la Vila, reprendre el Consell d’Urbanisme i el Consell de Medi Ambient. 

13- Salut: incrementar desfibril·ladors i la formació del seu ús, promoure rutes de 

senderisme per fer salut. 

14- Establir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat: reconèixer i premiar els esforços dels 

vilatans, treballadors públics i entitats a favor de l’interès públic argentoní. 

 

 

 

PROPOSTES DE POBLE DE JUNTSXCAT ARGENTONA PER 

ALS PROPERS ANYS (DESENVOLUPAT) 

 



 

4 
 

Bon dia! Des de Junts per Catalunya ens presentem a Argentona, el nostre municipi. Som un 

grup d’argentonins, alguns del Partit Demòcrata i altres de perfil independent que tenim en 

comú que ens estimem Argentona amb passió. El nostre objectiu és presentar-nos a les 

eleccions municipals del 26 de maig de 2019 i poder així implementar a l’Ajuntament el nostre 

model de municipi: tenir un poble net i endreçat, amb unes voreres on poder-hi passejar 

tranquil·lament, lluitar per la identitat d’Argentona tot donant suport a les nostres entitats i al 

petit comerç local, respectant les tradicions o lluitant per la preservació del patrimoni natural i 

cultural, també volem un creixement de població molt limitat que absorbeixi el creixement 

natural, centrar-nos en els problemes de la gent, especialment de l’atur dels joves i majors de 

45 anys i donar tot el suport a la nostra gent gran i jubilats, per tal de que puguin gaudir 

d’aquesta etapa de la seva vida a Argentona. Conscients de l’escassedat de recursos naturals 

també apostem per un model de poble sostenible, ecologista i que respecti els drets dels 

animals.  

Tot plegat presidit pels principis més importants per a nosaltres: igualtat, mèrit i capacitat, 

principis que han de regir conjuntament tota l’actuació d’un poder públic en virtut de l’interès 

general i que han d’impedir qualsevol mena de discriminació als ciutadans i promoure el 

reconeixement dels mèrits. 

En definitiva, volem centrar-nos en Argentona, imaginant un poble on poder viure-hi i que 

tingui una forta personalitat i identitat pròpia, volem seguir sent un poble i no pas una ciutat, 

on la gent es conegui i creï comunitat. 

 

Volem defugir aprovar coses o posar-les al programa electoral simplement pel sol fet de ser 

“políticament correctes” doncs som una candidatura amb personalitat pròpia, ideològicament 

de centre, basats en el sentit comú i defugint de postulats purament de partit, doncs la nostra 

ideologia es centra en Argentona i servir als argentonins, servint-los de la millor manera 

possible, posant a la seva disposició els nostres coneixements per tal d’afavorir una gestió 

pública eficaç i eficient. 

Estem camí de ser una ciutat, però nosaltres diem no clarament a ser una ciutat i diem un sí 

rotund a ser un poble, on la gent es conegui, comparteixi les seves coses i creï un ambient de 

pertinença a una comunitat, com una gran família. Això és el que volem per Argentona. No 

volem tampoc ser un poble més, volem tenir una identitat clara i forta, i això passa per 

protegir decisivament el nostre patrimoni cultural i natural, els paisatges, les tradicions, el 

comerç local i les nostres entitats. Són elements bàsics que fan únic Argentona. Cada cop que 

lluitem per salvar una masia o arbre monumental d’Argentona, cada cop que comprem a un 

comerç local o productes de proximitat, o quan ens apuntem a una entitat del poble estem 

lluitant conscient o inconscientment per defensar la identitat d’Argentona. Com a Junts per 

Catalunya volem potenciar que això sigui així i actuar decisivament per aquests elements. 

Per altra banda, des de Junts per Catalunya volem exercir els càrrecs institucionals que 

legítimament ens pertoquin democràticament, amb tota la dignitat inherent als mateixos, ja 
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sigui d’alcalde o de regidors, i ja sigui al govern o a l’oposició. Entenem la política primer de tot 

com una responsabilitat de gestió dels béns públics en pro de l’interès públic, i en segon lloc 

també com un honor al que hem d’estar a l’alada amb dignitat, continuant al costat dels 

argentonins i de les entitats com hem fet sempre a títol personal, sabent que ens tenen ben a 

prop seu. 

Cal tenir en compte que aquest és el programa i model de poble de Junts per Catalunya – 

Argentona, per la qual cosa és en el que ens basarem tant si estem al govern com a l’oposició, i 

especialment a l’hora de fer qualsevol pacte de govern amb un altre grup municipal, intentant 

posar el màxim de punts possibles en l’acord de govern, per la qual cosa pot ser que alguns 

punts puguin veure’s fora del pacte de govern. També cal tenir en compte que per part de la 

nostra candidatura s’ha fet un gran esforç per copsar les necessitats del municipi, parlant amb 

les entitats i els argentonins, així com amb els tècnics municipals d’Argentona i d’altres 

municipis i altres experts en matèries concretes. Volem, doncs, que el programa sigui 

legalment i econòmicament viable en la seva execució real (molts punts no tenen un cost 

directe, o simplement impliquen el cost indirecte del que ja ens costa els treballadors 

municipals en plantilla  a l’Ajuntament). Cal tenir en compte, però, que qualsevol actuació del 

grup municipal de Junts per Catalunya ve condicionat a la seva legalitat, i només en casos 

veritablement excepcionals  es prendrien acords o resolucions contràries als informes jurídics i 

tècnics de secretaria, intervenció o altres tècnics municipals1. 

Passem a veure el nostre programa en base a àmbits temàtics: 

 

CULTURA, PATRIMONI I IDENTITAT ARGENTONINA 

Aquesta secció es subdivideix en tres apartats interrelacionats i inseparables. Des de 

JUNTSXCAT donem molta importància a la identitat argentonina com quelcom no excloent ni 

discriminatori sinó com a element cohesionador de la comunitat veïnal argentonina que faci 

sentir als seus vilatans l’orgull de ser d’Argentona. La cultura hi té un gran paper en tot plegat 

per la qual cosa serà un element prioritari, i en especial una de les seves manifestacions més 

delicades: el patrimoni cultural, doncs entenem que tan l’Ajuntament com el poble té el dret 

de gaudir de la cultura i el patrimoni argentoní i l’obligació de preservar-lo íntegrament per a 

les futures generacions. Volem recuperar la bellesa històrica de temps passats, quan 

Argentona era un lloc d’estiueig i un centre de referència per la seva bellesa, la seva història, la 

seva riquesa d’aigües i de patrimoni. 

IDENTITAT ARGENTONINA 

1- Treballar activament per fomentar la identitat argentonina com quelcom propi i 

únic. 

                                                           
1
 En casos excepcionals, si veiéssim legal una actuació en contra del criteri dels tècnics municipals, es 

podrien demanar informes externs ja sigui d’administracions supramunicipals, associacions de municipis 
i excepcionalment de professionals de l’àmbit privat. 
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Es vol, per exemple, fomentar el coneixement dels noms de les masies, cases de pagès 

i cases tradicionals d’Argentona, fomentar els coneixements del recull enciclopèdic 

d’Argentona o augmentar les entrades de la Viquipèdia sobre Argentona. També 

potenciant que els noms dels carrers nous respectin la toponímia original o de 

personatges reeixits del nostre municipi. 

2- Respectar i fomentar les tradicions argentonines com a element cohesionador dels 

veïns i que dóna un valor afegit al fet de viure a Argentona i ens fa diferents a la 

resta de municipis.  

En aquest sentit volem recuperar l’anada a l’ofici de les dues festes majors i no renegar 

en cap cas de les tradicions de caire religiós donat el seu valor cultural. 

3- Restauració del Monument a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme en el seu 

indret original o altre lloc consensuat que permeti la seva visibilitat i museïtzació. No 

entenem encara per què el govern actual l’ha tret de la via pública, doncs era un 

monument reinterpretat correctament i sense cap referència franquista, el mateix 

Memorial Democràtic va elaborar un inventari on es determinava això per a aquest 

monument argentoní i en proposava el seu manteniment. 

4- Fomentar el coneixement de la història i tradicions locals als centres educatius, 

biblioteca i en altres àmbits. 

Si volem preservar la flama del poble d’Argentona caldrà transmetre als petits i no tan 

petits la nostra història i tradicions, ajudant a crear comunitat i sentit de poble a 

Argentona, ala vegada que ajudarà a valorar i respectar el patrimoni d’Argentona que 

és el testimoni arquitectònic de la nostra història. 

5- Fomentar l’estudi i recerca de la històrica local mantenint el Premi Burriac i donant 

veu als historiadors locals a través del mitjans de comunicació locals així com amb la 

publicació d’obres escrites que podran ser editades per l’Ajuntament com s’ha vingut 

fent fins ara. 

6- Establir un nou sistema de condecoracions, honors i distincions a nivell local amb un 

caràcter més global i complex que permeti el reconeixement dins els diferents 

àmbits que afavoreixin Argentona.  

Per exemple, establir reconeixements de l’Ajuntament als millors estudiants del 

municipi, als millors esportistes, a les persones més entregades a les entitats 

associatives, al conjunt dels treballadors públics municipals, a persones que hagin 

realitzat actes de reconegut servei al municipi o similars, sense deixar de banda el 

reconeixement tradicional de fill adoptiu i fill predilecte de la vila i el sistema específic 

de reconeixements de la Policia Local. L’objectiu és fomentar les bones pràctiques, la 

convivència, l’excel·lència en àmbits ben diversos del municipi i a la vegada fer sentir 

l’orgull de pertànyer a la comunitat que és Argentona i tot plegat apreciat d’acord amb 

els criteris el més objectius possibles, a aquests efectes es pot establir una comissió 

que podria coincidir amb la del Nomenclàtor per a fer propostes de distincions. 

7- Donar suport a la Marxa de les Fonts i altres rutes de senderisme que permetin el 

coneixement de les nostres fonts i indrets bucòlics del nostre terme municipal. 
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8- Establir un creixement urbanístic molt limitat que no permeti desnaturalitzar la 

condició de poble que som encara i que en tot cas no es permeti un creixement per 

les muntanyes que impliqui un impacte visual negatiu del municipi. 

Volem que les poques zones que prevegi el nou POUM de creixement d’habitatges ho 

siguin en fases a llarg termini, de tal manera que no es creïn grans promocions 

d’habitatges de cop, i així aquest creixement tan limitat serveixi bàsicament per 

absorbir el creixement natural de la població ja existent. Així mateix es pretén no 

créixer en àrees industrials, degut al fort impacte paisatgístic i ambiental que tenen en 

el nostre territori. 

9- Mantenir i potenciar les tradicions de la Festa del Càntir, la Nit de Tapar Pous, la 

Festa de la Flor i altres festes tradicionals argentonines o mostres de la història local. 

10- Crear una ruta cultural pel centre d’Argentona que permeti la visita guiada al Museu 

del Càntir, el nou centre d’interpretació de la Casa Puig i Cadafalch, l’església 

parroquial, la font de Sant Domingo, can Calopa o l’Ajuntament vell, entre d’altres. 

11- Crear la ruta literària per Argentona, amb les plaques corresponents dels indrets 

d’interès literari per Argentona. 

Es tracta d’una reivindicació de fa anys del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell 

entre d’altres entitats. 

12- Donar suport al pubillatge local com a forma d’expressió de les tradicions catalanes a 

Argentona, fomentant la seva participació en els actes locals. 

Creiem que massa sovint no s’ha donat la oportunitats als membres del pubillatge de 

participar en els acte si tradicions d’Argentona, i ja que ells precisament representen el 

nostre municipi a fora d’Argentona i vetllen per preservar la cultura i tradicions, creiem 

lògic que participin activament de les nostres tradicions, la qual cosa implica 

coordinar-se i col·laborar amb l’entitat d’Amics del Pubillatge d’Argentona. 

 

 

 

PATRIMONI 

Veiem el patrimoni cultural i natural com el més important testimoni de la història 

d’Argentona, però nosaltres no només li volem donar un valor de passat, sinó també de 

present i de futur. Un poble bonic, coherent urbanísticament i que respecti els paisatges i 

l’entorn natural i agrícola és un poble que manté la identitat i que pot explotar millor el 

turisme i el sector primari. Nosaltres apostem per aquest tipus de poble: patrimoni, paisatge, 

identitat, cultu 

1- Efectuar una estricta i correcta aplicació del catàleg del patrimoni cultural i natural 

com a garantia del manteniment de la nostra història, cultura i identitat.  

Valorem com a molt important i positiu per Argentona el fet de que finalment hagi 

pogut entrar en vigor el Pla especial del Catàleg del Patrimoni, per la qual cosa després 

de tan d’esforç creiem que val la pena que s’apliqui en els seus termes i hi hagi una 
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estricta vigilància de l’estat de conservació del patrimoni catalogat per a garantir-ne la 

seva preservació. 

2- Col·laborar estretament amb el Consell del Patrimoni d’Argentona.  

Conseqüència del punt primer és lògic que comptem amb el criteri del Consell del 

Patrimoni, un òrgan que ha donat bons fruits i que s’ha demostrat útil en diverses 

ocasions. 

3- Estudiar i aplicar subvencions i altres mesures de foment per als propietaris del 

patrimoni cultural o natural.  

El patrimoni cultural i natural és un privilegi per al municipi que el té i per al seu 

propietari, però també és una responsabilitat per a aquest últim especialment, per la 

qual cosa és coherent i necessari fomentar la seva conservació amb subvencions o 

beneficis fiscals dins de la llei que permetin compensar part de l’esforç econòmic que 

els propietaris fan per llegar el patrimoni a les futures generacions. Aquestes 

previsions es farien en col·laboració amb el Consell del Patrimoni d’Argentona. 

4- Recuperació de la torna renaixentista i el retaule gòtic de Sant Julià d’Argentona. 

Es tracta de dos béns d’immens valor patrimonial, artístic i històric per Argentona, 

malauradament destruïts durant la guerra civil espanyola, però del qual en queden 

fotografies que testimonien aquest gran valor, per la qual cosa es proposa fer, 

mitjançant conveni amb la parròquia i el bisbat de Barcelona possibles reproduccions 

fidedignes com s’ha fet en altres parròquies on s’ha destruït aquest patrimoni o bé que 

es troba l’original en una altra església o museu. La propietat dels béns a reproduir 

serien de propietat municipal, si bé el seu emplaçament per entendre’s dins el seu 

context original estarien a la parròquia. 

5- Recuperació de tots els elements patrimonials de Can Doro i Cal Guardià per a la 

futura biblioteca que anirà al mateix indret.  

Degut a que diversos elements es van recuperar quan es va enderrocar Cal Guardià el 

2005 i Can Doro el 1993, creiem que si es van salvar en el seu moment és per a que ara 

tinguem la oportunitat de recuperar-los tots, i reposar-los del a forma més fidedigna 

possible a com estaven originalment. L’objectiu és clar: recuperar el patrimoni històric 

perdut al centre de la vila, poder tornar a veure un Can Doro i Cal Guardià renovats 

però amb els elements característics i que les caracteritzaven durant segles, així també 

aconseguirem tancar del tot la fractura social produïda arrel de la destrucció de Cal 

Guardià ara fa una dècada. Valorem molt positivament que l’abril de 2018 el Ple 

municipal va aprovar per unanimitat la restauració dels elements al projecte de la 

biblioteca, però no entenem que finalment es volgués aplicar pel govern actual només 

com quelcom voluntari per a qui redactés el projecte, creiem que ha de ser quelcom 

vinculant i que siguin els professionals de l’arquitectura qui ens digui com posar-ho de 

la forma més adient. Naturalment respectarem les mines i la capelleta de la Font de 

Sant Domingo com a part de tot el complex, i proposem que l’equipament que hi vagi 

allà es digui “Biblioteca de Can Doro” en referència al nom tradicional de l’indret (o 

inclogui com a mínim la referència a Can Doro). 

6- Promocionar el patrimoni cultural (tan material com immaterial) i natural com a 

motor del turisme a Argentona. 
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Creiem que Argentona té potencial per explotar el seu atractiu turístic cultural i 

natural, es tracta de saber defensar bé el patrimoni que tenim actualment (fonts, 

paisatges, masies, arbredes i arbres monumentals, etc) i saber-ho explotar 

adequadament en benefici de tothom (del mateix poble, preservant la seva identitat, 

però també dels petits comerciants del municipi, del sector de l’hosteleria i per poder 

donar una segona oportunitat a masies que podrien transformar-se en cases rurals i 

evitar el seu abandonament definitiu). 

7- Finalitzar les obres de Can Puig i Cadafalch per tal de que es pugui utilitzar com un 

equipament cultural patrimonial.  

Intentarem traslladar-hi, en la forma que sigui possible, les dependències de la 

regidoria de cultura i que pugi servir de centre d’interpretació de la figura de Puig i 

Cadafalch, podria servir també com a lloc de reunió de l’entitat Amics de Puig i 

Cadafalch i altres entitats del poble. 

Actualment està en fase de licitació la part de les obres  de rehabilitació interior i part 

ornamental interior (subfases 2.1 i 2.4 del projecte, respectivament) i es preveu rebre 

uns 200.000 euros de subvenció de la Diputació de Barcelona. Posteriorment caldrà fer 

la subfase 2.3, que és la del jardí de la casa i en últim lloc la museïtzació i serveis bàsics 

de la casa (subfase 2.5). 

CULTURA 

Més enllà del patrimoni cultural, que és un element fonamental del món cultural a Argentona, 

també volem tenir en compte els demés àmbits del món de la cultura (actes culturals, 

equipaments culturals, etc) 

1- Apostem per combinar temporades de teatre, música i dansa al teatre de la Sala amb 

l’organització d’autocars per poder anar a veure obres als millors equipaments de 

Barcelona. (Malgrat és cert que tenim un excel·lent equipament cultural de referència 

com ho és la Sala, certament l’alt cost del seu manteniment així com per portar obres 

de primer nivell fan aconsellable combinar l’ús de la Sala amb excursions organitzades 

a equipaments com el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Nacional de Catalunya, visites a 

museus o similars per tal de facilitar l’accés a la cultura de més qualitat a tots els 

argentonins). 

2- Apostem per tenir la biblioteca municipal a l’espai de Can Doro-Cal Guardià, tal i com 

està consensuat amb els demés grups polítics municipals des d’aquesta legislatura. 

(Creiem que allà hi ha un espai suficientment gran com per emplaçar una biblioteca 

que compleixi tots els requisits de la Diputació de Barcelona i així obtenir els diversos 

ajuts que aquesta administració ofereix, així mateix en aquets futur equipament hi ha 

d’anar l’ampliació de l’arxiu municipal, una futurible ampliació de les dependències 

municipals i de l’emisora de ràdio.) 

3- Demanarem anualment subvencions “programa cultura” a la Diputació de Barcelona 

per subvencionar parcialment diferents activitats culturals programades 

4- Reprendre el concurs de pintura ràpida per a la festa major de Sant Domingo. 
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Es tracta d’un acte pintoresc, valgui la redundància, doncs crea un fort ambient de 

poble i de festa major, que deixa com a testimoni unes valuoses pintures que 

reflecteixen el nostre municipi. 

5- Recuperar la figura de l’arxiver municipal per tal de tornar a fer funcionar l’arxiu. 

Actualment, degut a que la persona que es dedicava a l’arxiu va ser traslladada a la 

biblioteca, no s’ha pogut disposar d’una figura especialitzada que es dediqui a l’arxiu, 

fet que seria important per posar-lo al dia i vetllar per la conservació dels documents 

així com per facilitar les consultes in situ dels ciutadans interessats així com dels 

serveis municipals per complir les seves obligacions. Cal recordar que segons la 

normativa vigent, els municipis amb més de 10.000 habitants estan obligats a disposar 

d’un arxiver propi municipal, per la qual cosa no podem disposar d’arxivers comarcals 

o supramunicipals. Caldria tornar a tenir un horari fix d’obertura de l’arxiu. 

6- Potenciar la figura de l’arxiu municipal amb la possibilitat de compra o cerca de 

donacions de documents escrits o gràfics referents a Argentona, i en la mesura del 

possible fer la difusió a la ciutadania d’aquest patrimoni documental. 

7- Donem un gran valor al patrimoni documental que es refereix a Argentona, i que ajuda 

a definir la nostra història i a crear un sentit de poble. Caldria per exemple, tenir una 

persona a l’arxiu per ordenar els documents i mirar de recuperar documents 

actualment perduts (com el text original de “Lo Corpus d’Argentona” de Mn. Cinto 

Verdaguer) i adquirir nous documents escrits o fotografies i cartells que puguin ser 

d’interès pel municipi. 

 

MUSEU DEL CÀNTIR 

De l’original idea del geni Jaume Clavell en va sorgir l’any 1975 el Museu del Càntir, únic en la 

seva especialitat. Així mateix la tradicional Festa del Càntir i la Fira Internacional de Ceràmica i 

Terrissa (actual “Argillà”) fan de tot plegat un puntal cultural i festiu al municipi pel qual cal 

seguir apostant i posant al dia sense renunciar a la tradició. 

1- Retorn al càntir de l’any del lema tradicional “Argentona. Sant Domingo 20XX” que 

lamentablement es va perdre i que s’ha de recuperar en un lloc visible del càntir. 

Entenem que és part de la tradició del càntir, si bé no neguem que es pugui vendre 

abans de la benedicció dels mateixos, doncs cal donar l’oportunitat al Museu del Càntir 

de vendre el càntir durant la Fira Argillà que se celebra el primer cap de setmana de 

juliol. 

2- Aposta clara per la Fira Argillà com a nou model de fira internacional de ceràmica i 

terrissa. Entenem els importants avantatges de traslladar la fira de ceràmica de la 

festa major de Sant Domingo al primer cap de setmana de juliol, com ho són: menys 

calor, més hores de llum, més oportunitat de vendre el càntir de l’any, més dies de 

negoci per als comerços del municipi, descongestió de gent durant els dies de festa 

major, major facilitat logística pel Museu per poder preparar la fira, més facilitats per 

la gent d’Argentona i rodalies per visitar la fira a no estar en període de vacances, 



 

11 
 

major afluència de públic especialitzat i de firaires de prestigi, a més de ser un model 

ja consolidat per celebrar-se així des del 2015. 

3- Suport a l’organització de la Festa del Càntir com a tradició important del municipi. 

Intentarem impulsar que la gent jove s’impliqui i participi més en aquesta diada 

festiva. En aquest sentit es proposa traslladar-la nit boja a la nit del 2 al 3 d’agost (una 

nit abans de com és ara) i traslladar la nit del gospel del 3 al 4, tal i com es fa a les 

Santes de Mataró, de tal manera que sigui més fàcil que la gent jove pugui anar a la 

Festa del Càntir. 

 

 

FESTES 

Insistint amb la idea i necessitat de preservar la vida de poble, és important en conseqüència 

protegir i fomentar les festes argentonines, especialment aquelles amb caràcter tradicional, 

així com donar suport a les entitats que altruísticament ajuden a fer-ho possible. 

1- Màxim respecte i difusió de les activitats de caràcter tradicional del calendari festiu 

argentoní. 

Volem fer tot el possible per preservar les tradicions locals argentonines, fomentant 

que siguin ben concorregudes, i en aquest sentit les entitats poden comptar amb 

subvencions i amb la difusió dels mitjans de comunicació locals. 

2- Recuperació de l’anada a l’ofici de la festa major de Sant Julià, amb les autoritats, 

geganters i pubillatge. 

En la legislatura 2015-2019 es va decidir no anar als oficis religiosos de festa major. Es 

tracta d’un retrocés en l’anterior legislatura difícil de comprendre justificat en la 

“laïcitat” (quan no es tracta d’un tema només religiós, sinó que s’hauria de veure com 

un tema de cultura, tradicions i festes), doncs per la festa major de Sant Domingo s’ha 

mantingut l’anada a l’ofici i els demés actes tradicionals. Naturalment, si recuperem 

aquesta tradició, a l‘anada a l’ofici hi aniran els regidors que vulguin. Nosaltres hi 

serem ja que estimem Argentona i les seves tradicions! 

3- Potenciació de la participació de les entitats i voluntaris en les festes d’Argentona. 

S’utilitzarà la Comissió de Festes com a mitjà de coordinació entre entitats i 

l’Ajuntament i per facilitar la participació de les entitats en les festes. Es continuarà 

comptant amb el voluntariat per les festes, especialment la festa major de Sant 

Domingo. 

4- Continuar donant suport a festes tradicionals populars com la festa de la Flor 

(Corpus), Carnestoltes, etc. 

Volem estar al costat de les entitats en la col·laboració dels actes tradicionals, així com 

liderar aquelles tradicions que per la situació actual o per tradició, sigui necessari. 

5- Incorporar activitats de festa major als veïnats i urbanitzacions i donar suport a les 

festes majors de veïnats. 
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Volem recuperar actes com els de la festa major de Sant Domingo de 2016, quan es va 

fer un acte al veïnat de les Ginesteres amb geganters, bitlles catalanes, xeringada, 

cursa de sacs, piscolabis, etc. Creiem que els veïnats i urbanitzacions són una part molt 

important del municipi i cal que a la festa major això també es demostri amb algun o 

alguns actes descentralitzats. 

Així mateix, es continuarà donant suport a les festes majors de veïnats, com la de 

Madà, Sant Miquel del Cros, etc. 

ENTITATS 

Des de Junts per Catalunya valorem molt positivament la tasca de les entitats argentonines, 

motiu pel qual volem actuar proactivament per facilitar que els ajuts públics (subvencions) 

arribin a les entitats inscrites al registre municipal d’entitats que ho sol·licitin. També volem 

fomentar la cooperació entre entitats en favor del projecte comú que és Argentona, doncs 

aquestes entitats són una part molt important de la identitat col·lectiva argentonina. Per fer 

aquest apartat s’ha comptat amb la participació activa de moltes entitats d’Argentona amb les 

que hem parlat per tal de reflectir de la millor manera possible les seves necessitats com a 

entitats. 

1- Augmentar la dotació pressupostària referent a les subvencions a favor de les 

entitats argentonines inscrites al registre municipal d’entitats. De forma ordinària 

s’utilitzarà la lliure concurrència. Excepcionalment s’admetrà la forma del conveni. En 

tot cas es vol augmentar la minsa dotació pressupostària per subvencions a entitats de 

la vila, doncs són moltes, fan molta feina altruista a favor de l’interès general 

d’Argentona i entenem que tenen dret a ser recompensades. Creiem que subvencions 

com les de 3.000 euros que ha rebut una entitat com la Fundació la Nostra Llar Santa 

Anna que mou més de un milió d’euros de pressupost es fa difícil d’entendre. 

2- Procurar fer les convocatòries de lliure concurrència de subvencions i l’aprovació de 

convenis amb entitats dins dels quatre primers mesos de l’any i la resolució dels 

procediments dins els set primers mesos de l’any. 

La mesura es pren després d’una legislatura complicada en aquesta qüestió, doncs 

hem notat que moltes entitats han tingut problemes econòmics  degut a la tardança 

en la resolució de subvencions (ja sigui per lliure concurrència o adjudicació directa) 

cosa que afecta al dia a dia de les entitats, doncs fins que no es resol una subvenció no 

es pot demanar la corresponent bestreta. 

Alguns factors, com el retard en l’aprovació dels pressupostos o el fet de que s’hagin 

de fer noves bases per a l’atorgament de les subvencions poden fer retardar aquests 

terminis, si bé es procurarà que no sigui així. 

3- Continuar amb campanyes de formació i informació a les entitats per millorar la seva 

autosuficiència i èxit en la sol·licitud i justificació de les subvencions, el compliment de 

les seves obligacions legals i la seva relació amb l’Ajuntament. 

4- Promoure el calendari d’activitats del web de l’Ajuntament d’Argentona com a eina 

per evitar solapaments d’activitats (en la mesura del possible) i facilitar el 

coneixement d’activitats de les entitats i de l’Ajuntament. 
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5- Donar un suport mediàtic a través dels mitjans de comunicació municipals de les 

activitats programades de les activitats tan per fer-los propaganda com per elaborar 

notícies dels actes que han fet. 

6- Procurar que no hi hagin solapaments entre activitats gratuïtes organitzades per 

l’Ajuntament amb activitats de pagament de les entitats que vagin dirigides a públics 

potencialment similars. 

Com s’ha dit abans, un dels objectius principals de Junts per Catalunya és fomentar el 

teixit associatiu local, i això passa, naturalment, per evitar solapaments en els actes 

sempre que això sigui possible, doncs és un tema que recurrentment algunes entitats 

s’han queixat en les reunions que hem tingut amb elles. 

7- Elaborar un reglament per facultar l’ús dels equipaments educatius de propietat 

municipal fora dels horaris lectius, especialment pensant per al seu ús i gaudi per les 

entitats municipals. 

Les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius públics constitueixen un 

patrimoni públic al servei de la ciutadania. Aquests equipaments es caracteritzen per la 

seva polivalència, que els fa aptes per a ser utilitzats per a diferents activitats. El seu ús 

més enllà del temps escolar per part d’entitats educatives, culturals, esportives o 

d’altres de caire social, representa en molts contextos una interessant oferta 

d’activitat que afavoreixen la cohesió social i enforteixen el teixit social de l’entorn del 

centre. 

Al web de Junts per Cat Argentona hi ha un reglament aprovat recentment a 

l’Ajuntament de Polinyà que pot servir com a referència. 

 
Fonament jurídic competencial: article 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local i article 66.3 del text Refós de la Llei 

Municipal de Règim Local de Catalunya (competències municipals en promoció de l’esport i les instal·lacions esportives 

així com ocupació del temps lliure). Així com article 84.2.g de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Disposició 

Addicional 15 de la Llei Orgànica de l’Educació.2 

                                                           
2  L’ús social dels equipaments escolars i el seu foment per a la realització d’activitats educatives, esportives, culturals i 

socials es preveu en l’Article 84.2 g) de l’Estatut d’Autonomia:  
“2.-Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els 
termes que determinin la llei: (...)  
g) La planificació i la gestió de l’educació infantil, la participació en el procés de matriculació en els centres públics i 
concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el 
calendari escolar.”  
Aquesta competència també queda recollida en la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’Educació (LOE). Concretament, 
en la disposició addicional quinzena, apartat 6è es diu:  
“Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento para el uso de los centros docentes, que 
de ellas dependan, por parte de las autoridades municipales, fuera del horario lectivo para las actividades 
educativas, culturales, deportivas u otras de caràcter social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades 
derivadas de la programación de las actividades de dichos centros.”  
El Departament d’Ensenyament i els ajuntaments, com a principals titulars de la propietat demanial dels centres 
públics, col·laboren en la promoció de l’ús social dels espais i les instal·lacions escolars, tali com queda reflectit en 
l’Article 165 sobre “Ús social dels centres públics” de la Llei 12/2009 d’Eduació  
“L'Administració educativa ha de promoure l'ús social dels centres públics fora de l'horari escolar i ha de regular els 
criteris bàsics d'aquest ús”  
I, més concretament, en Títol 3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia de centres educatius es diu:  
Article 53.1:  
“El Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centre públics promouen l’ús social dels edificis i 
instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar”  
Article 54.2:  
“Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, dels edificis de les escoles i altres centres 
educatius dels quals en tinguin la propietat demanial. (...)L'ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de 
vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments i materials del centre 
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PARTICIPACIÓ 

1- Mantenir un sistema de pressupostos participatius, per tal de fer corresponsables i 

protagonistes a la població argentonina de les decisions de les inversions. 

2- Potenciar el Consell de la Vila d’Argentona, doncs entenem que ha quedat esmorteït 

en aquesta última legislatura. 

3- Recuperar el Consell d’Urbanisme, entenem que és molt necessari, doncs per a 

l’aprovació provisional del nou POUM no s’ha donat cap mena de participació i crèiem 

que era important que existís. 

4- Recuperar el Consell de Medi Ambient i ampliar-lo a matèries de  benestar animal. 

 

PAÍS 

Hem de ser conscients en la gestió de l’Ajuntament, de que fent poble fem país, i així doncs, 

tenint en compte Catalunya a l’horitzó hem de gestionar en conseqüència el nostre municipi. 

 

1- Fomentar i protegir la llengua i la cultura catalana com a element de cohesió social i de 

riquesa identitària i cultural. 

2- Lluitar, dins les nostres possibilitats, per l’alliberament injust dels presos polítics degut 

al procés d’autodeterminació de Catalunya. 

3- Actuar sempre amb la consciència de Catalunya com al nostre país, sense faltar mai al 

respecte a qualsevol altre sentiment nacional, i respectant la simbologia de uns i 

altres, sempre actuant amb esperit pacífic, de cohesió social i de concòrdia. 

 

2- ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

VEÏNATS I URBANITZACIONS 

1- Mantenir nets els espais lliures i zones verdes de titularitat municipal i requerir als 

propietaris corresponents per a que tinguin netes les parcel·les. 

L’objectiu és tenir nets de males herbes i en situació de higiene els espais per tal 

d’evitar perills d’incendis així com rates i altres elements indesitjats. 

2- Aconseguir que es duguin a terme la neteja de les zones perimetrals dels veïnats i 

urbanitzacions per tal d’evitar que els incendis puguin afectar les cases dels veïnats així 

com dificultar l’accés de lladres “boscosos” a les cases limítrofes dels mateixos veïnats 

i urbanitzacions. 

                                                                                                                                                                          
eventualment emprats per a l'exercici de l'activitat romanen en perfecte estat d'ús i garanteix que, si l'activitat comporta 
despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa el centre per les despeses ocasionades.” 
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3- Augmentar la presència de patrulles policials als veïnats i urbanitzacions. 

Donat que en els darrers mesos han augmentat molt els robatoris a cases dels veïnats i 

urbanitzacions (especialment en les cases més limítrofs amb bosc) cal reforçar la 

presència policial en aquelles zones i facilitar que puguin tenir accés a les zones de 

franges perimetrals de les urbanitzacions (que és on acostumen a amagar-se els lladres 

dits “boscosos” (ja que assalten cases venint del bosc i tornant al bosc amb el botí). 

4- Instal·lar càmeres de vídeo-vigilància amb lectura de matrícules de vehicles en zones 

clau de les urbanitzacions i veïnats, com zones d’accés úniques o principals i que 

estiguin gestionades per la policia local. 

5- Convocar a representants de l’Associació de Veïns del veïnat que correspongui (o 

d’Argentona en el seu defecte) en les reunions de les Juntes Locals de Seguretat on 

s’hagin de tractar temes que els hi afectin, especialment en casos de robatoris als 

veïnats o urbanitzacions corresponents, tal i com permet l’article 9.4 de la Llei 4/2003 

d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 

6- Accelerar totes aquelles actuacions que depenguin de l’Ajuntament per tal de 

facilitar la recepció definitiva de les urbanitzacions. Això va especialment destinat a 

les urbanitzacions no recepcionades per l’Ajuntament (Can Raimí i Can Cabot), que 

porten dècades lluitant per la seva recepció. 

7- Segellar o tancar adequadament els pous en veïnats com per exemple Can Serra de 

Lladó, per tal d’evitar mals majors o accidents indesitjats. 

8- Vetllar per la protecció de les fonts, camins i masies dels veïnats i urbanitzacions que 

donen personalitat i identitat a les mateixes. 

9- Veïnat de les Ginesteres:  vetllar per la seguretat, la tranquil·litat i el civisme al 

veïnat; posar càmeres de videovigilància als llocs clau com l’entrada i possibles 

sortides o llocs més insegurs, algunes amb lector de matrícules per millorar la 

seguretat; incrementar la presència policial al veïnat al vespre; convocar a 

representants de l’Associació de Veïns de les Ginesteres en les reunions de les Juntes 

Locals de Seguretat on s’hagin de tractar temes que els hi afectin; executar l’obra del 

nou local per als veïns de les Ginesteres com a lloc de trobada i reunions; instal·lar 

més papereres al veïnat; fer obres per asfaltar allà on hi ha importants esvorancs; fer 

un repintat del frontó de les Ginesteres; posar més plaques de noms de carrers; 

acabar de fer les gestions necessàries amb Correus per aconseguir que es reparteixi 

el correu a cada casa; fer els requeriments per eliminar presència de rates a les 

finques; millorar les tasques de manteniment de les zones verdes i la zona esportiva; 

dur a terme gestions per millorar la recepció de senyal de televisió a les Ginesteres. 

10- Demanarem que el bus que arriba fins a les urbanitzacions arribi fins a l’estació de 

trens de Cabrera de Mar: Creiem que els veïns dels veïnats i urbanitzacions es 

mereixen un transport públic de qualitat sense patir transbords i llargues esperes. Per 

això proposem demanar a la Generalitat que el bus que passi per les urbanitzacions 

(Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa) passi després pel centre urbà, Can 

Serra de Lladó, Madà i finalment l’estació de trens de Cabrera i per tant s’estalviïn fer 

transbord per arribar al tren, i allà puguin anar fins Barcelona (o qualsevol altre punt 

de la línia costera R1) ràpidament. 



 

16 
 

11- Establir un procés participatiu amb caràcter periòdic per conèixer les necessitats dels 

veïnats i urbanitzacions. 

URBANISME 

1- Tirar endavant amb l’aprovació definitiva del POUM sempre que no inclogui més sòl 

industrial que el de 1987 i  sense nou sòl urbanitzable. Volem que el nou POUM 

respecti el patrimoni cultural i natural així com els paisatges naturals i urbans típics 

d’Argentona, boscos i sòl agrícola. 

En el cas de que no es compleixin alguns d’aquests objectius, es podria fer les 

modificacions pertinents abans de l’aprovació definitiva per part de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

Fonament jurídic competencial: article 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local i article 66.3 del text Refós de la Llei Municipal de 

Règim Local de Catalunya (competències municipals en urbanisme i protecció del patrimoni històric), així com articles 55 i ss del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya del 2010. 

 

 

2- Tirar endavant amb el catàleg de masies. 

Volem donar una segona oportunitat a les masies d’Argentona, moltes de les quals 

estan abandonades o infrautilitzades. Volem, per tal de poder conservar aquest 

patrimoni històric tan important per Argentona, l’aprovació definitiva del catàleg de 

masies dins del marc del POUM per tal de facilitar una pluralitat d’usos a les masies, 

doncs des de que Argentona va deixar de ser un eminentment poble agrícola, moltes 

masies han perdut aquest ús, però a dia d’avui i amb el catàleg de masies es podrien 

reinventar, servint com a hotels, cases rurals, restaurants, cases de colònies, etc. 

Fonament jurídic competencial: article 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local i article 66.3 del text Refós de la Llei Municipal de 

Règim Local de Catalunya (competències municipals en urbanisme i protecció del patrimoni històric), així com articles 55 i ss del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya del 2010 i article 55 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 2006. 

3- Accelerar totes aquelles actuacions que depenguin de l’Ajuntament per tal de 

facilitar la recepció definitiva de les urbanitzacions. Això va especialment destinat a 

les urbanitzacions no recepcionades per l’Ajuntament (Can Raimí i Can Cabot), que 

porten dècades lluitant per la seva recepció. 

4- Estudiar totes les mesures possibles per limitar al màxim el desenvolupament 

urbanístic al municipi. 

Per exemple, degut a la bellesa del paisatge i entorn del Collell, estudiar preservar 

aquest indret del desenvolupament urbanístic tan com sigui possible. 

 

MEDI AMBIENT 

Des de JuntsxCat volem fer un avenç molt important en matèria conservacionista medi 

ambiental per combatre els efectes devastadors del canvi climàtic i un suposat “progrés” que 

malmet el medi ambient i el paisatge natural i rural. Es tracta d’un problema global de tot el 



 

17 
 

planeta, i no hi ha temps per perdre si volem deixar a les futures generacions un planeta 

mínimament semblant al que hem heretat dels nostres pares. 

A nivell local d’Argentona aquests perills i reptes no ens són estranys, i plagues com el tomicus 

són efecte directe del canvi climàtic. També cal detenir immediatament l’efecte devastador de 

la urbanització desenfrenada del nostre territori, que malmet el bell paisatge argentoní que és 

molt vulnerable degut a la seva condició orogràfica.  

Cal reconèixer que a Argentona s’han fet grans esforços, especialment pel que fa al sistema de 

reciclatge porta a porta, que ha permès millorar molt el sistema, mercès als grans esforços que 

tots els governs municipals des de l’any 2002  i que permet a dia d’avui dir que ja superem el 

82% de reciclatge dels residus, unes xifres que són de les millors de Catalunya i que malgrat to 

no ens han de fer dormir als llorers, doncs cal continuar millorant.  

1- Mantenir el sistema de recollida de residus sòlids urbans amb el sistema porta a 

porta actual, perfeccionant-lo en la mesura del possible per maximitzar la puresa del 

reciclatge i la comoditat dels veïns. 

Es mantindrà el sistema porta a porta a la totalitat del municipi. 

2- Establir polítiques públiques per reduir els residus generats. 

En aquest sentit, encara que no tinguem competències, es proposarien mocions 

declaratives per demanar a les instàncies corresponents legislar per reduir residus així 

com el malbaratament d’aliments. 

3- Potenciar les rutes per el ric entorn natural del terme d’Argentona i crear-ne de 

noves. 

Continuar amb les rutes periòdiques pel municipi que es fan des de la regidoria 

d’esports així com les rutes de caràcter històric per difondre la nostra història i 

patrimoni. 

4- Continuar amb les gestions per aconseguir la rehabilitació de la pedrera de la Feu per 

tal d’evitar que  tingui un impacte paisatgístic negatiu a Argentona. 

5- Reactivar el Consell Municipal de Medi Ambient. 

Vist que en la legislatura 2015-2019 no s’ha tirat endavant aquesta necessitat 

reivindicada pel món de les entitats mediambientals, creiem necessari fomentar la 

participació amb aquest òrgan. 

6- Protegir el valor natural del parc de la Font Picant, evitant que hi hagin usos o 

infraestructures que puguin malmetre aquest valor natural i la seva condició de parc 

urbà. Es podria preveure la seva funció com a punt d’entrada al Parc Serralada Litoral, 

doncs som un dels municipis més importants dins del Consorci del Parc de la Serralada 

Litorial. 

7- Demanarem a les companyies elèctriques corresponents que soterrin les línies 

elèctriques en el seu pas per la riera d’Argentona, per tal d’evitar el dany estètic que 

actualment produeixen. 

8- Lluitar coordinadament amb el Consell Comarcal del Maresme contra la sequera i les 

plagues d’insectes (especialment la plaga de l’escarabat Tomicus) que està matant 

bona part de les pinedes d’Argentona i el Maresme. 
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Estudis recents afirmen que un 80% de la massa boscosa del litoral corre el risc de 

desaparèixer per culpa del canvi climàtic que afavoreix l’aparició de plagues com la del 

tomicus, motiu pel qual cal maximitzar esforços per evitar-ho, doncs la mort dels 

boscos suposa un increment de risc d’incendis i a llarg termini un increment 

d’inundacions, doncs els boscos desapareixerien, per la qual cosa el sòl ja no serà 

capaç d’absorbir les aigües pluvials com ho fa ara. Caldrà doncs, una gestió forestal 

adequada per adaptar els boscos al canvi climàtic, buscant solucions  a nivell 

supramunicipal davant el repte de la gran quantitat de propietaris de les zones de 

bosc. Tot això exigeix també la intervenció del Consell Comarcal i la cooperació i 

coordinació amb els propietaris forestals. 

9- Sol·licitar a les instàncies públiques corresponents que els parcs de la Serralada 

Litoral i del Corredor-Montnegre es connectin a Argentona. 

Es pretén facilitar que hi hagi un veritable corredor natural a Argentona, on les 

espècies autòctones no es vegin privades de circular lliurement en els nostres 

apreciats espais naturals. 

10- Promoure el reciclatge, la reutilització i la reducció de residus. 

Es tracta de tres conceptes fonamentals per la sostenibilitat ambiental que nosaltres 

volem potenciar per salvar el planeta i el nostre entorn. En aquest sentit s’haurien 

d’establir també mesures per fomentar l’ús de la deixalleria municipal, estudiant 

mesures com descomptes per utilitzar diverses vegades l’any la deixalleria. També 

caldria donar a conèixer la tasca del reciclatge, per tal de que la població sigui 

conscient de la importància de reciclar i que vegi que efectivament es recicla i que és 

útil per al municipi i el planeta. 

11- Promoure una fiscalitat verda, així es proposa que en els impostos municipals es 

tingui en compte la sostenibilitat mediambiental a través de les bonificacions 

potestatives (podeu trobar informació més concreta al punt sobre hisenda i recursos 

econòmics). 

12- Participar activament al Parc de la Serralada Litoral 

Som un dels municipis amb més extensió dins el Part de la Serralada Litoral i també un 

dels que més diners hi aporta, per la qual cosa cal revertir la tendència dels últims anys 

d’absència a les reunions del consorci del Parc de la Serralada Litoral, doncs hi tenim 

molt a dir i molt a guanyar sent-hi presents i fent valer els nostres interessos com a 

Argentona i com a defensors del territori i del medi ambient. 

13- Reconèixer els mèrits dels individus i col·lectius que han contribuït en la defensa del 

medi ambient a Argentona, ja sigui des de la branca de la biodiversitat, reciclatge, 

defensa del paisatge o del patrimoni natural, fonts, etc. En aquest sentit es podria 

col·laborar amb els premis que atorga l’entitat Natura. 

14- Establir mesures per reduir l’impacte paisatgístic de les autopistes que passen pel 

terme municipal d’Argentona i les naus industrials. Especialment això és greu en la C-

60 i en les naus industrials del polígon industrial Nord. Creiem que caldria establir una 

carta de colors que obligui a utilitzar uns colors que es dissimulin amb l’entorn així com 

a establir barreres vegetals. 
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AGRICULTURA 

1- Mantenir els espais de caràcter agrícola i ampliar-los per tal de donar més 

protagonisme a un sector primari respectuós amb el medi ambient i el paisatge. 

2- Promoure el consum dels productes agrícoles de proximitat. 

3- Fer complir la normativa urbanística, incloent el Catàleg del patrimoni cultural i el 

futur catàleg de masies per tal de preservar tots aquells masos en perill de 

desaparèixer i  que en la mesura del possible puguin recuperar la seva funció original 

de ser centre d’explotacions agrícoles. 

4- Facilitar la pastura a les zones boscoses d’Argentona com a fórmula de gestió del seu 

sotabosc per tal de prevenir incendis forestals. 

Es contempla aquesta activitat com un benefici agrícola, però també sostenible per la 

medi ambient, en la lluita contra incendis i que permet a les ovelles pasturar i 

alimentar-se de forma natural, per la qual cosa pot ser beneficiós per diversos actors. 

Tot això ha d’anar lligat, naturalment, al benestar dels animals. 

Podeu trobar més informació en aquesta notícia: 

https://www.ara.cat/societat/Ramats-Foc-solucio-als-incendis_0_2169982985.html 

 

 

 

 

VIA PÚBLICA 

Volem aconseguir un embelliment de l’entorn urbà per tal de que tan la gent local com els 

turistes o visitants puguin veure un poble net i endreçat, amb el mínim de brutícia, deixalles, 

pintades i altres elements que distorsionen l’embelliment del poble. Per altra banda volem 

aconseguir una vila florida i amb un casc antic el més alliberat possible de l’asfalt, com a símbol 

de que els peatons s’han tornat a apoderar de la via pública. 

1- Protegir els carrers que mantenen llambordes i les voreres amb nummulits, així com 

ampliar carrers amb llambordes modernes ben fixades als carrers cèntrics.  

Creiem que donen bona imatge de carrer i una imatge més de poble i no tan orientada 

als vehicles com ho fa l’asfalt. 

2- Establiment de subvencions o altres mesures de foment per eliminar pintades o 

graffitis en propietats privades sumat a la ràpida actuació municipal per eliminar les 

mateixes que es facin en béns públics. Volem facilitar que els propietaris puguin 

treure’s de sobre els indesitjables graffitis que es pinten il·legalment sobre les seves 

propietats privades, amb aquesta finalitat volem ajudar-los amb incentius econòmics. 

Sent coherents, l’Ajuntament actuarà ràpidament per eliminar els graffitis sobre els 

béns públics i així poder gaudir d’un poble net i lluent el qual poder estar-ne 

orgullosos. 

https://www.ara.cat/societat/Ramats-Foc-solucio-als-incendis_0_2169982985.html
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3- Continuarem amb l’enjardinament de zones verdes optant a ser anualment “Vila 

Florida”. 

4- Plantar nous arbres que no provoquin desperfectes a les voreres i que provoquin el 

mínim d’al·lèrgies possibles a la població. 

En aquest sentit cal destacar que l’Ajuntament ja disposa de fa anys d’estudis amb el 

llistat d’espècies d’arbres que són més adients per ser plantats dins el nucli urbà. 

OBRES PÚBLIQUES 

La gran obra pública que volem dur a terme 

1- Licitarem la redacció del projecte i posteriorment les obres de la nova biblioteca de 

Can Doro-Cal Guardià i demés equipaments annexos. 

Preveiem en aquell espai el màxim de metres quadrats possibles d’equipament, 

especialment de biblioteca, però també per a l’arxiu municipal, la ràdio municipal i una 

futurible ampliació de les dependències municipals centrals. Com s’ha dit en un altre 

punt d’aquest programa, respectarà la imatge de Can Doro i Cal Guardià pel que fa a 

façana i recuperarà els elements de pedra supervivents de les dues cases històriques. 

 

MOBILITAT I TRANSPORT 

 

1- Demanarem que el bus de les urbanitzacions i hospital passi també per l’estació 

de tren de Renfe-Rodalies de Cabrera de Mar. 

Una demanda històrica del poble d’Argentona és la de tenir una connexió molt més 

ràpida que l’actual amb Barcelona, doncs antigament hi havia un bus que anava 

d’Argentona a Barcelona que malauradament es va perdre. Aquesta línia de bus (la 

557 gestionada per l’empesa Sagalès) és molt poc utilitzada en l’actualitat, i li volem 

donar un nou revulsiu fent que enllaci amb la línia de tren de RENFE en el seu pas per 

Cabrera de Mar, connectant-nos per tant amb el tren (a falta de Tren Orbital pot ser 

un molt bon substitut, doncs a Argentona estaríem connectats al tren però sense 

haver de patir l’alt impacte paisatgístic, visual i acústic de les línies de tren). 

Creiem que pot ser una bona oportunitat aprofitar el bus que actualment va a les 

urbanitzacions i acaba a l’hospital de Mataró que quan passi per el veïnat de Madà 

aprofiti per arribar fins a l’estació de RENFE de Cabrera de Mar-Vilassar de Mar (a la 

zona del Pla de l’Avellà), però després tornant al centre d’Argentona (rotonda del Sant 

Crist) de tal manera que per tota la gent del centre d’Argentona sigui una línia quasi 

directa a l’estació de RENFE (centre de la vila, Madà i finalment ja estació de RENFE de 

Cabrera), tardant menys de 20 minuts a arribar fins a l’estació de trens. 

Això té diversos avantatges: et permet arribar en 30 minuts a Barcelona amb 

nombrosos trens i a més pagant una zona menys (passa de 3 zones a Mataró a 2 a 

Cabrera); a la vegada et permet anar a qualsevol punt de la línia costera de rodalies 

(des de Girona fins a l’Hospitalet de Llobregat o Sant Vicenç de Calders); permetria 
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aprofitar un bus que ja està parcialment subvencionat (gràcies a que passa per 

l’Hospital de Mataró) i sense renunciar a que passi primer per les urbanitzacions. 

El trajecte proposat seria el següent: Ginesteres, Òrrius, Can Cabot, Can Raimí, Quatre 

Rellotges, Can Bauxes, CAP, Centre Vila, Madà, Estació RENFE Cabrera de Mar, Madà, 

Centre Vila (rotonda del Sant Crist), Hospital de Mataró, Centre comercial. 

2- Aprofitament de plans d’ocupació per a fer d’agents cívics que entre d’altres tasques 

vetllin pel compliment de la futura zona vermella del centre del municipi. 

Creiem que pot ser una forma àgil i que no exigeix fer inversions per assegurar la 

rotació de l’aparcament al centre del casc urbà, especialment als eixos comercials del 

municipi. 

3- Potenciar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport alternatius saludables i no 

contaminants. 

En aquest sentit valorem positivament la possibilitat de descongestionar el nucli urbà 

d’automòbils. 

4- Potenciar la peatonalització en el nucli antic del casc urbà. 

Desitgem un casc antic amb prioritat invertida, on el peató té la prioritat de pas front 

als vehicles. 

5- Mantenir els carrers amb llambordes tradicionals per tal de donar un paisatge urbà 

més pintoresc i agraït que l’asfalt. En els carrers del casc antic que no tinguin 

llambordes es potenciarà que s’hi incloguin llambordes modernes o tradicionals. 

6- Només acceptarem un tren orbital per Argentona que estigui completament 

soterrat, doncs no es pot permetre una nova infraestructura que perjudiqui el paisatge 

d’Argentona, suposi la merma d’espais agrícoles i naturals, suposi una nova frontera al 

pas humà a banda i banda de la riera i del pas d’espècies animals entre el parc del 

Montnegre-Corredor i el Parc de la Serralada de Marina. 

7- Creació d’un punt o dispensari de recàrrega per a cotxes elèctrics. 

Es pot plantejar contractar-ho com a subministrament (uns 4.000 euros per unitat) i 

després es gestiona per l’Ajuntament o bé es pot concebre com a contracte de gestió 

de servei on una empresa ho instal·li i ho gestioni així com s’encarregui del 

manteniment a canvi de que els preus a percebre ho facin directament l’empresa. 

 

2- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

SEGURETAT I POLICIA LOCAL 

D’acord amb les fonts oficials, al Maresme els delictes per robatori han augmentat un 6%, 

actualment els mossos posen un helicòpter amb sensor tèrmic per detectar els assaltants de 

cases anomenats “boscosos”(ja que no venen amb cotxe, roben les cases frontereres amb el 

bosc i marxen pel mateix lloc, deixant poc rastre). La plantilla de Mossos està limitada ja que 

no hi han interins, i les noves fornades encara s’estan formant a l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya. El problema ve de quan l’Estat prohibia o limitava molt la convocatòria de noves 

places de policia. També el problema bé d’una legislació penal massa laxa, especialment si ho 
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comparem amb altres països de l’entorn, cosa que pot provocar un efecte crida de bandes 

organitzades de lladres que actuen a nivell internacional. 

1- Tolerància zero amb el vandalisme.  

Lluitarem activament des dels diferents fronts: educatiu, preventiu i reactiu per lluitar 

contra el vandalisme, doncs entenem que és un mal causat per persones que només 

tenen intenció de fer mal als altres o als seus béns. Creiem que això és intolerable, i cal 

començar per una educació adequada que volem portar a les escoles i institut 

d’Argentona. A més es farà una vigilància intensiva sobre aquesta mena d’actuacions i 

una contundent reacció de l’aparell administratiu local amb les corresponents sancions 

i la responsabilitat patrimonial (pels danys a béns públics en el cas específic de la 

responsabilitat patrimonial). A això hi sumarem un compromís de ràpida actuació per 

eliminar els danys causats pels actes vandàlics, com l’eliminació de pintades, amb 

l’objectiu de frustrar la finalitat del vàndal. 

2- Establiment de càmeres de videovigilància en llocs estratègics amb finalitats de 

prevenció i actuació contra delictes i actes d’incivisme (no tindria finalitats de radar 

de trànsit).  

Entenem que el tema de les càmeres de videovigilància no ha de tenir a veure amb 

una discussió política de dretes o esquerres, creiem en la seguretat com a fonament 

del real exercici de la llibertat, podent lluitar més activament contra robatoris a cases, 

actes d’incivisme i vandalisme, actes de violència xenòfoba, masclista o de qualsevol 

altra mena que es doni a la via pública, etc. Aquestes càmeres de videovigilància avui 

en dia estan fortament controlades per la Comissió de Control dels Dispositius de 

Videovigilància de Catalunya que vetllen pel dret a la intimitat i estableixen en els seus 

informes les mesures a adoptar per assegurar el dret a la intimitat. A diversos 

municipis s’han implementat amb molt d’èxit, tal i com hem pogut constatar al 

entrevistar-nos amb diversos cossos de policia local. 

 
Fonament jurídic i competencial: ORDRE de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals s'informa de 

l'existència de videocàmeres fixes instal·lades per a la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs 

públics (DOGC núm. 3424)  

 

DECRET 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les 

policies locals de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2988, pàg. 12942, de 5.10.1999). (DOGC núm. 2892)  

 

Reial Decret 596/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament i execució de la Llei orgànica 

4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat en llocs 

públics. (BOE núm. 93)  

 

Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de 

Seguretat en llocs públics (BOE núm. 186) 

 

3- Promoure la col·laboració ciutadana amb els cossos i forces de seguretat per la 

prevenció i actuació davant de delictes i faltes administratives.  

Creiem que la col·laboració veïnal és fonamental per actuar davant delictes i faltes 

administratives, per la qual cosa s’han d’establir mecanismes de col·laboració entre la 

ciutadania i els cossos i forces de seguretat i en especial la policia local. També es 
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proposa establir protocols per aquesta col·laboració i fer formació adequada, fins i tot 

en centres escolars, casal d’avis, etc. També volem fer un incís en els reconeixements a 

aquests actes heroics ciutadans contra la delinqüència i faltes, establint un sistema de 

condecoracions i distincions als col·laboradors. 

4- Contemplem la possibilitat d’ampliar en dos agents la plantilla de la policia local. 

Cal tenir en compte que actualment la policia local d’Argentona compta amb una 

plantilla de 23 membres, una quantitat òptima però justa per les necessitats creixents 

que demanda el municipi. Una ampliació de plantilla podria ajudar a tendir a rejovenir-

la. La plantilla sortosament és estable i volem que segueixi essent així, doncs els agents 

acaben coneixent més el municipi i hi tenen la màxima implicació. 

5- Adoptarem les noves tecnologies en la seguretat pública, això implica fins i tot 

contemplar la possibilitat d’adquirir o utilitzar drons amb càmeres amb finalitats de 

vigilància, que poden ser efectives per necessitats com els lladres boscosos que estan 

atemoritzant alguns veïnats i urbanitzacions. Això aniria sempre lligat a l’aprovació per 

part de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya. 

6- Es permetrà la utilització de pistoles tasser, doncs compta amb recolzament legal i el 

vistiplau de la policia local a Argentona, doncs pot servir com a instrument de dissuasió 

fins i tot abans de ser utilitzat. L’ús correcte i limitat, d’acord amb la legalitat, pot 

suposar un avantatge per als nostres cossos i forces de seguretat locals, i evitar 

algunes lesions produïdes als nostres agents i que només ensenyant les pistoles tasser 

ja es podrien haver evitat sense necessitat ni tan sols de fer-les servir. 

7- Augmentar la presència de patrulles policials als veïnats i urbanitzacions. 

Donat que en els darrers mesos han augmentat molt els robatoris a cases dels veïnats i 

urbanitzacions (especialment en les cases més limítrofs amb bosc) cal reforçar la 

presència policial en aquelles zones i facilitar que puguin tenir accés a les zones de 

franges perimetrals de les urbanitzacions (que és on acostumen a amagar-se els lladres 

dits “boscosos” (ja que assalten cases venint del bosc i tornant al bosc amb el botí). 

8- Executar o fer executar les franges perimetrals de 25 metres a voltant dels veïnats i 

urbanitzacions que així ho requereixin d’acord amb el plànol de delimitació forestal 

municipal corresponent i d’acord amb la Llei 5/2003 d’incendis forestals. 

 

SALUT 

1- Incorporarem nous desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a les zones més 

concorregudes del poble i formarem al màxim de gent possible per actuar davant 

infarts o parades cardio-respiratòries.  

Proposem la contractació a través de la central de compres de l’ACM, on ens sortiria 

per un preu molt raonable per a posar-ho en llocs com per exemple la zona esportiva, 

Plaça Nova, davant l’Ajuntament, zona urbanitzacions i al veïnat del Cros entre 

d’altres, i no només al CAP on se n’hi troba un ara. A més farem cursos formatius a 

personal de l’Ajuntament i altres col·lectius per a que sàpiguen reaccionar ràpidament 
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davant parades cardio-respiratòries, infarts, ennuegaments en els que calgui 

reaccionar amb rapidesa per salvar vides humanes (ja sigui fent servir els DEA o no). 

2- Implantació del projecte de prescripció social a Argentona. 

És un projecte que s’ha de dur a terme conjuntament entre el CAP d’Argentona, 

l’Ajuntament i el teixit associatiu municipal. Consisteix en possibilitar que els metges 

del nostre CAP, davant de certs problemes de salut com el sedentarisme, l’ansietat o 

similars, es pugui prescriure mèdicament el fer activitats en el municipi que l’ajudin a 

superar aquesta problemàtica. En aquest sentit, i en funció de la disponibilitat que 

ofereixin les entitats, poden consistir en activitats com caminades, cursos i tallers 

diversos (manualitats, swing, zumba, ioga, relaxació, etc). Aquest projecte ja fa dos 

anys que s’implementa amb gran èxit a municipis com Castellar del Vallès, i s’està 

ampliant a més municipis, cosa que demostra que funciona a la pràctica. Podeu veure 

més informació en aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Jfq8-BtbNos 

3- Continuar realitzant les caminades organitzades per la regidoria d’esports dins del 

municipi. 

Es tracta de continuar fent les rutes almenys trimestrals pel terme municipal, 

organitzades per l’Ajuntament i que poden servir per donar a conèixer l’entorn 

d’Argentona i els seus bells paisatges. A la vegada es tracta de fer exercici físic, essent 

una de les possibles activitats del projecte de prescripció social que abans s’ha 

comentat. 

EDUCACIÓ 

Volem que l’Ajuntament pugui treballar conjuntament amb tots els actors implicats dins el 

món educatiu argentoní, per això es vol reformular el Consell Escolar Municipal per fer-lo més 

transversal i inclusiu. També volem treure el màxim profit dels equipaments escolars fora de 

l’horari lectiu. 

1- Introducció a la Guia PAIDEIA les matèries de coneixement de la història, tradicions i 

patrimoni del municipi d’Argentona, el foment de la convivència i el civisme (especial 

menció en la lluita contra l’incivisme), foment de la cura del medi ambient i el 

patrimoni cultural entre d’altres.  

La guia Paidea és un recull de propostes educatives que l’Ajuntament ofereix als 

centres educatius públics del municipi com a activitats complementàries per a realitzar 

durant el curs. 

Aquestes activitats les organitza l’Ajuntament, a sol·licitud dels centres, amb recursos 

propis o d’altres organismes públics. 

2- Fomentarem mesures per aconseguir el màxim respecte de l’alumnat cap als 

professors i la seva autoritat, així com el respecte a la resta d’alumnes. 

Valorem moltíssim la feina dels professors i mestres a tots els nivells i per això creiem 

fonamental per dignificar aquesta professió fer valer la seva autoritat i el respecte 

absolut que es mereixen. Si aconseguim aquest respecte i reconeixement als 

professors aconseguirem transmetre millor els valors i coneixements als nostres petits 

i joves argentonins, partint de la idea de que l’ordre, la disciplina i el respecte són tres 

https://www.youtube.com/watch?v=Jfq8-BtbNos
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valors fonamentals en sí mateixos. També cal adoptar mesures per fomentar el 

respecte i convivència a les aules, sobretot prenent mesures de lluita contra el bullying 

o assetjament escolar. El Consell Escolar Municipal pot ser un bon lloc on proposar 

mesures adreçades a aquesta finalitat. 

3- Reformularem el Consell Escolar Municipal per convertir-lo en el Consell d’Educació 

Municipal, amb la finalitat d’obrir-lo a tot el món educatiu d’Argentona, no només a 

l’estrictament escolar.  

Per aconseguir-ho modificarem el reglament del Consell Escolar actual, de l’any 2009. 

Volem que a més de regidors, professors, alumnes, personal administratiu i AMPAs hi 

puguin actuar també associacions amb finalitats educatives, centres educatius variats  

o representants del teixit empresarial, entre d’altres. 

4- Promoure la coordinació educativa a tots els nivells a través del Consell d’Educació 

Municipal. 

També es vol potenciar la línia directa entre el regidor d’educació i les AMPAs. 

5- Proposarem mesures per facilitar als alumnes de secundària i batxillerat per tal de 

que puguin decidir amb coneixement de causa el seu futur acadèmic i laboral. 

Creiem que com a administració pública amb competències educatives hem 

d’acompanyar als nostres joves en aquesta decisió tan important, sobretot informant-

los degudament. Es poden formular les propostes al Consell Escolar Municipal i 

utilitzar els nostres recursos de promoció econòmica amb aquesta finalitat. 

6- Potenciar l’ús dels espais educatius en favor de la comunitat veïnal fora de l’horari 

lectiu. 

Creiem que tenim uns equipaments educatius que poden donar molt més de sí a 

través d’una gestió eficient de recursos d’equipaments, volem que les entitats puguin 

utilitzar aquests equipaments educatius de forma proporcionada, doncs els municipis 

tenen competències per regular-ho, cosa que es faria a través d’un reglament. Per a 

més informació podeu veure el punt equivalent a l’apartat “entitats”. 

7- Plantejar la creació d’un nou institut d’educació secundària. 

Vist el col·lapse total d’alumnes a l’institut actual, caldria buscar-hi una solució, que 

pot passar per la creació d’un nou institut o bé parlar amb municipis colindants com 

Dosrius 

 

ESPORTS 

Des de JuntsxCat Argentona volem fomentar l’esport de base i tot aquell esport amb finalitats 

no competitives, per tal d’aconseguir una millor socialització dels argentonins de totes les 

edats, i especialment dels joves i infants. Volem un jovent que creixi sa i fort amb els valors de 

sacrifici, superació, disciplina i treball en equip que suposa l’esport. També donem suport a 

aquells esportistes en l’àmbit competitiu, per tal de que el seu gran esforç sigui recompensat. 

Al fons d’això també hi ha l’objectiu d’una vida saludable amb exercici físic. 

1- Fomentar l’esport entre el jovent argentoní com a eina fonamental per tenir un 

jovent fort i sa. 
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Aquest és un dels objectius finals principals del foment de l’esport de base al municipi, 

ja no només la competició en sí, sinó fomentar l’exercici físic i els valors de l’esport. 

2- Vetllar per tenir uns equipaments esportius nets i lliures de pintades. 

Vist que sovint s’omplen aquests equipaments de pintades, i nosaltres creiem en un 

poble net, estarem a sobre per tal de que es netegin els equipaments de forma regular 

de les pintades que les intenten embrutar. 

3- Suport a les entitats esportives mitjançant subvencions. 

Per millorar la qüestió de les subvencions de les entitats caldria fer un Pla Estratègic de 

Subvencions així com fer les convocatòries de subvencions dins els tres primers mesos 

de l’any i les resolucions d’atorgament de subvencions dins els primers set mesos de 

l’any. 

4- Asfaltat de la zona d’aparcament més propera al pavelló esportiu municipal. 

Vist que en dies de pluja hi ha un fort embassament d’aigua a la zona d’aparcament i 

que s’ha hagut de fer un xargall artificial per facilitar la sortida d’aigua, es veu 

necessari poder dur a terme aquesta obra que ja estava prevista dins les opcions de 

pressupost participatiu. 

5- Facilitar la coordinació entre entitats esportives que utilitzen el pavelló esportiu 

municipal per al seu ús per les diverses entitats esportives del municipi, vetllant per 

tal de que totes elles puguin disposar-ne sense haver d’anar a entrenar a pistes 

descobertes. 

6- Continuar potenciant la nit de l’esport com a festa del món esportiu argentoní, dia 

de trobada i celebració i reconeixement dels millors esportistes locals. 

Celebrem que s’hagi recuperat la nit de l’esport, on els esportistes més destacats en 

diverses facetes puguin ser reconegut per l’Ajuntament i tot el poble d’Argentona. 

7- Promoure l’esport de lleure per a la gent de la tercera edat. 

Es vol promoure un esport no pas amb una finalitat competitiva sinó d’exercici físic i de 

socialització de la gent gran del nostre municipi. 

 

BENESTAR ANIMAL 

Volem ser un municipi pioner en el respecte integral als animals, tan de companyia com de 

granja o pastura i en defensa de la biodiversitat. Entenem el benestar animal com un acte de 

pietat i de dignitat de l’espècie humana que no es consideri superior a la resta d’animals, que 

per suposat tenen dret a existir amb dignitat i a no patir cap sofriment innecessari. Les 

mesures concretes en benestar animal que tot seguit us presentem tenen el seu fonament 

legal principalment en el Text Refós de la Llei de protecció dels animals de Catalunya (Decret 

Legislatiu 2/2008). 

 

1- Crear una regidoria pròpia de benestar animal. 

Entenem que per desenvolupar tota la bateria de mesures del present programa cal 

tenir una regidoria pròpia en la matèria i comptar amb un tècnic competent en 
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aquesta qüestió així com el degut suport administratiu i pressupostari. Així mateix, 

tenir una regidoria pròpia en la matèria potenciarà una forta imatge de que el 

benestar animal és una prioritat per nosaltres i que esperem comparteixin els demés 

grups municipals. 

 

2- Donar suport al foment de l’adopció d’animals de companyia front al negoci de la 

compra dels animals. 

3- Utilitzarem mètodes ètics per la control de la població d’animals al municipi. 

Hi han mètodes d’esterilització d’animals que puguin suposar un perill per a la 

població o l’ecosistema que no passin per la mort de l’animal, com per exemple 

determinades classes de pinso. De fet la mateixa normativa de protecció d’animals de 

Catalunya ja obliga a fer servir mètodes ètics de control de la població d’animals. 

En aquesta notícia podeu trobar més informació al que ens referim: 

https://www.abogacia.es/2017/12/15/el-uso-del-pienso-anticonceptivo-para-el-

controlar-la-poblacion-de-palomas/ 

 

4- Formar a la policia local en matèria de benestar animal i tota aquella legislació que li 

afecta.  

Així mateix es procurarà, dins de les possibilitats legals, incloure en els temaris dels 

processos selectius, la matèria de legislació de protecció dels animals. Així mateix 

demanarem al cos de bombers que tingui en compte el rescat d’animals en cas 

d’incendis, inundacions i altres rescats. 

5- Permetrem l’accés d’animals de companyia a les dependències municipals i 

promourem que puguin ser admesos als establiments públics. 

6- Prendrem mesures per assegurar el benestar animal i els interessos dels animals de 

companyia en aquells casos de violència domèstica de tota mena.  

Aquestes actuacions es realitzaran a través dels nostres serveis socials i en coordinació 

amb la policia local i el CAAD Maresme. 

Sovint els animals domèstics són una víctima més dels perfils de maltractadors en 

l’àmbit domèstic, per la qual cosa no es pot deixar a aquestes víctimes innocents fora 

de l’assistència social. A vegades els animals es troben enmig de les disputes entre 

parelles o famílies desestructurades, i cal vetllar també pel seu benestar. 

7- Promourem l’admissió dels animals de companyia en residències i centres de la 

tercera edat. 

Està àmpliament demostrat que la seva companyia reconforta a la gent gran i els ajuda 

en aquesta etapa de la vida. Així mateix s’evita un motiu més d’abandonament 

d’animals. 

8- Promourem l’ensenyança dels valors del respecte als animals als centres educatius 

d’Argentona. 

Cal ensenyar els valors del respecte cap als animals als petits i joves per tal de que 

siguin ciutadans responsables el dia de demà. En aquest sentit, s’ensenyarien els 

avantatges de l’adopció d’animals front la seva compra, ensenyaríem com tenir de 

https://www.abogacia.es/2017/12/15/el-uso-del-pienso-anticonceptivo-para-el-controlar-la-poblacion-de-palomas/
https://www.abogacia.es/2017/12/15/el-uso-del-pienso-anticonceptivo-para-el-controlar-la-poblacion-de-palomas/
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forma responsable animals de companyia o com actuar davant de casos 

d’abandonament d’animals. 

9- Promourem l’accés dels animals de companyia al transport públic. 

10- Establirem ajudes socials a les persones més necessitades en favor dels seus animals 

de companyia. 

Cal prendre aquestes mesures per evitar que els animals quedin exclosos de l’ajuda 

social i evitar a la vegada la possibilitat de que aquests siguin abandonats. Es farà un 

seguiment dels animals de companyia en els casos de serveis socials si és necessari. 

11- Establir campanyes per censar i xipar els animals de companyia. 

 

 

 

No tenim competències, però també volem dur a terme mocions declaratives: 

1- Demanarem acabar amb la compra-venda d’animals de companyia, per entendre que 

és un negoci lucratiu injust i que es basa en el sofriment dels mateixos animals, sovint 

malalts, ja siguin les cries o les mares. 

2- Demanarem acabar amb el ritual halal i altres similars que impliquen el sofriment 

animal per al consum de carn. 

3- Demanarem el reconeixement als santuaris d’animals a nivell estatal i autonòmic, per 

tal de que obtinguin el suport degut de totes les institucions per la seva important 

tasca en favor del benestar animal. 

4- Demanarem que es posi fi a les granges pelleteres així com a l’experimentació en 

animals, a la cria de pollastres i altres animals en gàbies o llocs insalubres i indignes, la 

fi de la tortura de oques i ànecs per produir foie gras, entre d’altres. També que la 

protecció dels animals no domèstics arribi al Codi Penal per evitar situacions 

vergonyoses com la següent:  

https://www.lavanguardia.com/natural/20190210/46333276859/archivada-causa-

cazador-maltrato-muerte-zorro.html 

 

5- Demanarem que es reguli el transport d’animals per tal de que no duri més de 8 hores 

i s’hagi de fer en unes condicions que evitin el sofriment dels mateixos. 

6- Demanarem a l’Estat i a la Generalitat que prohibeixi per llei els circs amb animals així 

com les gallines en gàbies i altres animals que estiguin confinats en llocs petits i/o 

insalubres. També demanarem que la investigació amb animals estigui regulat per llei i 

prohibit com a regla general, només acceptat per una comissió ètica en aquells casos 

indispensables per a la salut humana i/o animal. Finalment també demanarem que hi 

hagi videovigilància als escorxadors de tota mena. 

7- Aprovarem una moció per donar suport a la Declaració Universal dels Drets dels 

Animals  de 1977 aprovada per la UNESCO i la ONU, així com demanarem a les 

autoritats internacionals que certs crims contra els animals siguin considerats crims 

contra la humanitat a tots els efectes legals. 

https://www.lavanguardia.com/natural/20190210/46333276859/archivada-causa-cazador-maltrato-muerte-zorro.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20190210/46333276859/archivada-causa-cazador-maltrato-muerte-zorro.html
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8- Demanarem al Congrés dels Diputats que es redueixi del 21% al 10% l’IVA en serveis 

veterinaris, per tal de fer menys costós els tractaments veterinaris privats dels nostres 

animals. També abaixar al 4% l’IVA del menjar per animals. 

 

BENESTAR SOCIAL, SALUT, JOVENTUT I INFANTESA 

1- Garantir la igualtat i no discriminació per qualsevol circumstància social o personal. 

Es fomentaran polítiques que potenciïn els mèrits, la capacitat i la excel·lència sense 

cap mena de discriminació. 

2- Promoure la igualtat en un sentit antiespecista, per tal de reconèixer els drets dels 

animals com a éssers amb capacitat de sentir d’acord amb la Declaració Universal 

dels Drets dels Animals aprovat per la ONU. 

3- Adquirir un pis o casa de pagès a baix preu per a casos d’emergències habitacionals 

puntuals.  

Preferentment es preferiria adquirir una casa de pagès en perill de desaparició o bé un pis 

d’acord amb el dret de tanteig que té la Generalitat respecte a pisos fruit d’execucions 

hipotecàries. Es demanaria subvenció a la Diputació per sufragar una part important del cost. 

El pis seria adequat degudament per a aquelles persones amb necessitats puntuals 

d’habitatge3 (màxim 6 mesos) i es faria un reglament per a aquesta classe de pisos que 

contemplaria el seguiment per part de serveis socials. 

Fonament jurídic competencial: article 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local i article 66.3 del text Refós de la Llei Municipal de 

Règim Local de Catalunya (competències municipals actuació immediata en casos de risc d’exclusió social). 

 

4- Adquirir o llogar pisos o cases per a casos de necessitat social a més llarg termini. 

Es tractaria aquí de perfils de gent més necessitada dels serveis socials (casos aprovats per la 

mesa d’emergències d’habitatge de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social o XHIS). Treballarem 

amb l’Agència d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per evitar aquells casos més flagrants 

de manca d’habitatge a través del programa “60/40” on els casos aprovats per la referida mesa 

impliquen que l’Ajuntament pot llogar pisos a particulars i després cedir-los temporalment l’ús 

a les persones necessitades, a canvi la Generalitat subvenciona un 60% del cost del lloguer o 

màxim 3.000 euros, i l’Ajuntament es fa càrrec del 40% restant, mentre el beneficiari social 

aporta una petita quantitat en funció dels seus ingressos i nombre de persones del nucli 

familiar afectat. 

Fonament jurídic competencial: article 25.2 de la Llei de Bases de Règim Local i article 66.3 del text Refós de la Llei Municipal de 

Règim Local de Catalunya (competències municipals actuació immediata en casos de risc d’exclusió social). 

                                                           
3
 Per exemple, cas de que es crema un pis o similar, i l‘Ajuntament en lloc de pagar un lloguer o un hotel 

a aquelles persones que per falta de recursos no tenen a on anar, es pot fer ús d’aquest servei fins que 
la persona necessitada pugui retornar al seu habitatge d’origen o pugui permetre’s una alternativa. 
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5- Promoure els hàbits saludables entre la població, especialment coordinant-se amb 

l’Àrea Bàsica de Salut. 

6- Promourem mesures per la igualtat en un sentit ampli lluny de gesticulacions 

polítiques i que siguin completament inclusives. 

Volem tenir una igualtat on s’hi sentin còmodes i inclosos tan nens com gent de la 

tercera edat, homes i dones, persones humanes o animals amb capacitat de sentir. Així 

mateix aquesta igualtat ha d’assegurar que ningú pugui ser discriminat. L’únic motiu 

que ha de permetre la diferenciació entre persones és la basada en els mèrits, 

capacitat i esforç acreditat objectivament (tal i com es fa en l’accés a la funció pública, 

per exemple). Per exemple, s’adoptaran les mesures urbanístiques necessàries per 

evitar que cap prostíbul s’instal·li al municipi, doncs rebutgem l’explotació del cos i 

sexualitat de l’ésser humà. 

7- Volem fomentar l’excel·lència acadèmica i la conducta exemplar dels alumnes a 

través de les condecoracions i altres mesures de foment i reconeixement. 

Es vol condecorar als millors alumnes de cada promoció, així com aquells que hagin 

tingut una conducta exemplar i/o hagin realitzat actes de reconeixement notori, tenint 

en compte aquells que ho fan en condicions més desfavorables. Aquestes mesures es 

plantejaran al Consell Escolar Municipal i de forma coordinada amb els centres 

educatius. 

8- Establir polítiques eficaces contra la drogadicció, especialment en l’àmbit preventiu i 

al jovent. 

9- Destinar tots els esforços humans i econòmics de joventut en polítiques per mitigar 

l’atur juvenil. 

És clar que el problema principal de la joventut a nivell estatal és l’elevat atur juvenil, 

fet que suposa dificultar l’accés a l’emancipació i habitatge entre d’altres problemes, 

per això volem centrar tots els esforços de polítiques juvenils destinades a fomentar 

l’ocupació d’aquest col·lectiu, coordinant adequadament  les regidories de promoció 

econòmica amb la de joventut. 

10- Fomentar la participació de la joventut local en les festes i tradicions locals, així com 

en els consells participatius municipals  les entitats de la vila. 

Amb la finalitat de preservar la identitat argentonina que tan anhelem, és 

imprescindible que la joventut s’impliqui en els afers d’Argentona, començant per les 

tradicions i festes locals, passant per les entitats, on podran actuar altruistament en 

pro d’Argentona i la seva gent. També ens agradaria que participessin en els consells 

participatius, on la veu fresca del jovent, que poden tenir la visió de tota una vida per 

davant ha de tenir molt interès per part de l’Ajuntament. 

11- Promoure entre els adolescents i joves el foment de la superació personal, la 

meritocràcia i la disciplina, com a valors que permetin allunyar-ne d’altres com el 

culte per l’aspecte físic. 

12- Mantenir el Consell de la Infància com a instrument per escoltar la veu dels infants 

d’Argentona. 
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TERCERA EDAT 

Vetllar pel benestar de la nostra gent gran, és a dir, de la tercera edat, és una prioritat per 

nosaltres i així ho intentem reflectir en el nostre programa 

 

1- Realitzar polítiques adreçades a la població creixent de la tercera edat tenint en 

compte les diferents etapes d’aquest període de vida, que implica necessitats 

diferents. 

2- Vetllar per a que la gent gran disposi d’un Casal de la Gent Gran, degudament 

equipat , de les dimensions adequades en funció del nombre d’usuaris estimat i que 

compti amb activitats lúdiques i educatives. 

Qualsevol trasllat a un lloc diferent a l’actual hauria de ser amb el consens del Casal de 

la Gent Gran i amb la idea de traslladar-se a un lloc cèntric, a peu de carrer i de 

propietat municipal, docs ja que la idea és tenir un casal de la gent gran 

indefinidament creiem raonable i eficient que en algun moment estiguin a un local de 

propietat municipal. 

En aquest sentit es contempla com a opció més plausible la d’aprofitar l’equipament 

de Can Doro-Cal Guardià com a futur casal de la gent gran, doncs pel seu fàcil accés a 

peu de carrer, per ser cèntric i en un lloc lluminós i modern, es contempla com la 

millor opció, la qual cosa implicaria ampliar els metres quadrats d’equipament. 

3- Potenciar la festa de la Vellesa com a festa central en el calendari argentoní i que es 

faci amb la participació de la gent gran d’Argentona. 

Volem una festa grossa per homenatjar any rere any un dels col·lectius més importants 

del nostre municipi: la gent de la tercera edat. Conscients de que la tercera edat d’avui 

en dia no té per què coincidir en gustos amb la de fa anys, proposem potenciar la 

participació del públic potencial per tal d’assegurar l’èxit de la diada, si bé mantenint 

sempre els seus elements més tradicionals, com ho és la missa matinal. Aquesta tasca 

es farà coordinadament amb el Patronat de la Vellesa d’Argentona. 

4- Col·laborar amb la Fundació de la Nostra Llar Santa Anna en els seus projectes i 

activitats en pro de la gent de la tercera edat d’Argentona. 

 

 

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Creiem fermament en el petit comerç de proximitat argentoní com un element vertebrador de 

la societat argentonina. Permet al a gent fer vida de poble, mantenir activa l’economia al 

municipi, crear llocs d’ocupació per als argentonins (que a més poden treballar al seu propi 

municipi), evitaràs enriquir a grans empreses, donant aquesta riquesa de forma més repartida 

entre petits comerciants, a més de que aconseguiràs una atenció personalitzada i un producte 

d’alta qualitat, i tot això ben a prop de casa teva, per la qual cosa estalvies temps. Tot això ens 

fa veure que el comerç local argentoní té futur i té tot el sentit del món apostar per ell i 
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fomentar-lo, per la qual cosa us aportem una sèrie de mesures decidides a fomentar aquest 

comerç. 

Conjuntament amb Argentona es Mou i comerciants del municipi hem elaborat aquesta part 

del programa. 

1- Potenciar el petit comerç local, establint mesures formatives i de suport tant als 

petits comerciants locals com als consumidors. 

2- Potenciar el consum de productes de proximitat, especialment en l’àmbit agrícola. 

Es podrien fer campanyes comercials a favor d’aquests productes, així com 

contemplar als plecs de clàusules tècnics i administratius, en la mesura que es 

permeti aquest marge  

3- Fomentar el consum en comerços del municipi per tal de salvaguardar el teixit 

econòmic local i fomentar la vida de poble i les interaccions socials. També es pretén 

que els comerços s’impliquin en els actes més importants de la vila per tal d’afavorir la 

cohesió del a vida festiva, social, cultural i comercial d’Argentona. 

4- Establir un mercat fix a la Plaça de Vendre renovat, petit i digne mentre no tinguem un 

estudi actualitzat de la possibilitat de portar el futur mercat a l’antiga Velcro. 

5- Promoure una o diverses grans zones d’aparcament al municipi per fomentar que es 

pugui comprar a Argentona. 

Es preveu la possibilitat de que a la Ronda de Llevant el carril auxiliar actualment 

infrautilitzat sigui convertit en una gran zona d’aparcament, així com estudiar la 

possibilitat d’un aparcament de tamany mitjà a Can Doro-Cal Guardià sempre que no 

suposi un cost molt alt per a les arques municipals i respecti els elements catalogats 

(mina nova i mina vella), així com la possibilitat d’establir un gran pàrquing subterrani 

en alguna zona apte per a això (Plaça Nova, Velcro o bé zona de pati del Centre 

Parroquial sempre que es mantingui a sobre la zona lúdica i esportiva). 

 

6- Promoure Argentona amb la participació a Fires i Mercats. 

Es vol també potenciar que alguns dissabtes a la tarda s’obrin els comerços 

conjuntament amb fires de “fora estoc”. 

 

7- Donar suport a totes les iniciatives i activitats per tal de que Argentona es mou, 

entitat forta i representativa en l’àmbit del petit comerç, organitzi per tirar endavant 

el programa de dinamització conjunta del comerç i la restauració del municipi. 

 

8- Estudiar ajuts per a totes aquelles iniciatives que comportin la modernització  

d’establiments i aparadors, rehabilitació de façanes i altres accions encaminades a 

renovar l’atractiu turístic i comercial d’Argentona. 

 

9- Promoure l'oferta de treball, amb la col·laboració de les empreses locals. 
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10- Promoure una zona vermella d’aparcament per a compres de una hora de forma 

gratuïta. Les zones blaves desapareixeran. Es buscarà un control efectiu del 

compliment per assegurar la rotació de l’aparcament als eixos comercials del poble. 

La idea és facilitar la rotació de l’aparcament a Argentona, especialment en aquelles 

zones d’alta densitat comercial, per tal d’afavorir que es pugui aparcar durant només 

una estona per a les compres, tot funcionant amb una màquina expenedora de 

tiquets, i contemplar la possibilitat d’implementar les noves tecnologies a favor de 

l’usuari del servei per tal de facilitar el seu aparcament a Argentona. 

 

 

1- ÀREA DE SERVEIS GENERALS 

 

RECURSOS HUMANS I RÈGIM INTERN 

Partim del màxim respecte i consideració cap a tot el personal municipal (tan Ajuntament, 

Museu del Càntir i companyia d’aigües, que fem extensiu al personal de les empreses 

contractistes), com a eix fonamental per dur a terme qualsevol de les actuacions d’aquest 

programa municipal així com sobretot que fan funcionar amb normalitat l’Ajuntament i els 

seus serveis públics. 

Donem molt de valor a la tecnocràcia i a la gestió pública, per això donem la màxima 

importància als treballadors municipals i al seu criteri tècnic, que ha de ser escoltat i respectat. 

La meritocràcia en l’accés a la funció pública ha de permetre l’excel·lència dels nostres 

treballadors públics, i això és un motiu més per a que la seva opinió tècnica sigui respectada. 

1- Crear un sistema de distincions i reconeixement públics als treballadors públics 

municipals. 

Volem potenciar la meritocràcia un cop s’és dins l’administració amb aquesta política 

de foment. Es preveuen reconeixements als treballadors perla seva antiguitat sempre 

que hi hagi un bon servei prestat a l’Ajuntament i la ciutadania, així com també per 

actuacions excepcionals en favor de l’interès públic, dins o fora de les funcions laborals 

o aquell especial rendiment continuat que sigui mereixedor de ser reconegut. 

2- Millorar la implementació de l’administració electrònica. 

3- Ens comprometem a no designar càrrecs de confiança política (personal eventual). 

4- Vetllar per tenir un bon clima de treball a la feina. 

 

HISENDA I RECURSOS ECONÒMICS 

El nostre objectiu principal és gestionar els recursos públics amb eficàcia, eficiència i 

transparència, amb una política fiscal de contenció, mesurada i proporcionada. 

1- Tenir unes finances públiques sanejades. 
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2- Tenir un nivell d’endeutament acceptable. 

3- Racionalització de la despesa corrent. 

4- Distribució adequada de les inversions a tot el municipi (centre urbà, veïnats i 

urbanitzacions). 

5- Gestionar l’obtenció de les subvencions possibles i recursos d’altres administracions 

(Generalitat, Diputació i Comunitat Europea).. 

6- Controlar el grau de compliment dels costos de les obres públiques ja adjudicades i 

executar les sancions previstes en els contractes en cas d’incompliment. 

7- Establir bonificacions a l’IBI per als propietaris de béns catalogats. 

En aquest sentit l’article 74.2 quàter del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 

estableix, al referir-se a les bonificacions potestatives de l’IBI: 

“74.2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación 

de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los 

que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o 

utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o 

de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 

declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, 

por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

 

8- Establir bonificacions a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per als propietaris 

d’activitats econòmiques que fomentin la preservació del patrimoni cultural o 

natural. 

En aquest sentit l’article 88.2e) del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estableix, al 

referir-se a les bonificacions potestatives de l’IAE: 

 

“e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los 

sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades 

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 

circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que 

justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación 

y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 

simple de sus miembros.” 

 

9- Establir bonificacions a l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) per als 

propietaris de béns catalogats en obres que preservin l’interès cultural de l’immoble. 

En aquest sentit l’article 103.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estableix, al 

referir-se a les bonificacions potestatives de l’ICIO: 

 

“103.2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la 

cuota del impuesto: 

 a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, 

instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
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municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o 

de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha 

declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 

pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
 

Per tant el que volem és modificar l’ordenança fiscal corresponent per establir la dita 

bonificació potestativa de tal manera que tots aquells béns catalogats com a BCIN, 

BCIL o bé del catàleg municipal es puguin veure beneficiats en aquelles actuacions que 

redundin en la supervivència de l’immoble o en ressaltar l’interès cultural, històric, 

artístic o natural que motiva la catalogació. 

 

10- Establir bonificacions a l’Impost de Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa 

Urbana (IIVTNU o Plusvàlua) per als propietaris de béns catalogats. 

En aquest sentit l’article 108.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estableix, al 

referir-se a les bonificacions potestatives de la Plusvàlua: 

 

“108.5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por 

ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la 

transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de 

terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 

histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 

solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

11- Promoure una fiscalitat verda. Així per exemple, establir bonificacions a l’Impost sobre 

Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO) per obres que impliquin un aïllament 

tèrmic, la utilització d’energies renovables o materials de construcció sostenibles. 

 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

1- Continuarem apostant per la revista Cap de Creus com al revista argentonina de 

referència, fent-la plural en el sentit d’obrir-la més a la ciutadania, tal i com era en 

els seus orígens. 

Valorem molt positivament la revista i creiem que cal reforçar-la, sobretot en el sentit 

indicat de que hi puguin haver, per exemple, seccions fixes de vilatants (com ho era 

antigament amb en Lluis Serra “Morgan”, en Ferran Catà, Mossèn Salvador Cabré, etc). 

2- Continuarem potenciant la pàgina web municipal com a mitjà de comunicació 
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Volem aconseguir això, ja sigui amb la informació més institucional com amb 

“argentona comunicació” amb les notícies més de poble. Així mateix mantindrem 

l’agenda del web per tal de que tothom pugui preveure i  enterar-se dels actes del 

poble accedint simplement a internet. 

3- Mantenir uns informatius de Ràdio Argentona diaris entre setmana. 

4- Fomentar la participació dels vilatants d’Argentona i les entitats argentonines als 

programes de Ràdio Argentona. 

 

 

 


