
ARGENTONA

Construcció d’un “casal d’avis”
de propietat municipal

i una sala d’Estudi amb ampliació
d’horaris on els joves puguin
gaudir d’un espai lúdic.

Vivendes de protecció 
oficial (VPO) pel col·lectiu oficial (VPO) pel col·lectiu 
de menors de 35 años.

Pisos tutelats per a majors 
de 65 anys  per fomentar 
la seva autonomia i prestar 
serveis assistencials.

Subvencionar el canvi de banyeres
per plats de dutxa a les residènciesper plats de dutxa a les residències
de persones amb discapacitat, 

mobilitat reduïda i/o majors de 75 anys.

Subvencionar la instal·lació d'ascensors 
en edificis de persones amb discapacitat, 
mobilitat reduïda i/o majors de 65 anys.

Instal.lació de càmeres de seguretat
per evitar robatoris.

Ampliació de la plantilla de la policia.

Exhibició d’animals per recollir 
donatius per a protectores d’animals.

Exhibició d’animals de protectores
per incentivar l’adopció.

Cobertura mòbils i TDT. 
Solucionar problemes de repetidor.

Whatsapp ciutadà.

Portal de transparència per
saber on es destina els diners

públics.

Obligació dels regidors del
govern de fitxar per controlar 
les hores de treball que fan.

Potenciar els “carrils bici”.
Millorar la zona transitable 
 “Sant Miquel del Cros”.

Zona aparcament :
Plaça Nova ( pàrquing soterrat).
Plaça Vendre ( pàrquing soterrat).
Instal·lació d’una rampa elèctrica Instal·lació d’una rampa elèctrica 

  al carrer Ramón Par.

Campanyes que dinamitzin i creïn
interès pel comerç local 
(jornades gastronòmiques).

Aparcament per promocionar el comerç
(places rotatives).
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Bonificació de l’IBI per la 
instal.lació de plaques solars.

Instal·lar més zones de
contenidors de brossa i més
llibertat horària per llençar-la.

Punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics als fanals.

Horts urbans promoguts per l’Ajuntament.
Sistema d’arrendament.Sistema d’arrendament.

Més papereres i bosses per
 els recollir excrements

dels animals.

Prevenció pel control de plagues 
a les zones afectades en 

els darrers anys. 

Instal·lació de màquines de
gimnàstica a l’aire lliure.

Més espais esportius
i espais de gimnàstica passiva.

Asfaltat dels estacionaments
de sorra de la zona esportiva.

Potenciació del Museu del 
Càntir com a icona cultural
i la Sala com a centre 
de convecions.

Recuperació de 
la Font Picant.

Estudi dels llocs que necessitin 
una millora urgent
d’asfaltat, voreres 
i clavegueram.

Més equipaments públics 
(esports,cultura,etc...).

Plaça Nova “peatonal”. Plaça Nova “peatonal”. 

Millora dels serveis d’il·luminat,
recollida d’escombraries 

i neteja vial.

Modificació dels sistemes 
de recollida

d’escombraries:

Instal.lació de contenidors amb Instal.lació de contenidors amb 
targeta per a incentivar el reciclatge 

i el comerç de la vila. 

Arreglar les vies d’accés (paviments).

Més zones esportives, parcs infantils 
i espais de gimnàstica passiva.

Més bancs, papereres i pipicans.

Arreglar les casetes.Arreglar les casetes.

Sortides alternatives per 
a casos d’emergència/incendi.

Neteja del parc forestal zona 
torrent bo/turó.

Neteja habitual dels embornals 
i desaigües, especialment 
en èpoques de pluja.  en èpoques de pluja.  
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