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TREBALLEM PER LA NOSTRA VILA I CONSTRUÏM UN PAÍS 
DE CONVIVÈNCIA I INCLUSIÓ SOCIAL 

És el moment de reclamar el dret de la ciutadania d’Argentona a poder: gaudir, treballar, 
viure i avançar. 

És el moment dels valors que sempre ens han definit als socialistes i a la gent de progrés: de 
solidaritat, justícia social, igualtat d’oportunitats i sostenibilitat.  

Volem trobar respostes coherents i consensuades per part de les polítiques públiques locals i 
el primer que cal és partir de la realitat de la gent del poble. 

Per fer front als reptes que tenim proposem quatre eixos d’intervenció : 

Una Argentona PER VIURE MILLOR 

Una Argentona PER TREBALLAR MILLOR 

Una Argentona PER GAUDIR MÉS  

Una Argentona PER AVANÇAR MÉS  

Per a fer-ho possible et diem: “Atreveix-te a canviar Argentona”. Per una millora del benestar i la 
la qualitat de vida a la vila, en tots els seus barris i veinats. 

UNA ARGENTONA PER VIURE-HI MILLOR 
És nostre model és el d’una de vila compacta i equilibrada, que treballarà per l’habitatge per  
a la gent jove i que vetllarà per un control dels preus de lloguer, i que continuarà treballant 
per la mobilitat sostenible i eficient. 

1.1 TREBALLEM PEL DRET A L’HABITATGE DIGNE 

OBJECTIUS I MESURES  

        Impulsar la rehabilitació energètica 

- Posarem en marxa un Pla Local de Rehabilitació: millores en façanes, accessibilitat i 
comunitats de veïns sostenibles medi ambientalment. 

�3



- Ajudes per a adaptar pisos o cases de persones amb més dificultats. Per lluitar contra la 
pobresa energètica (partitnt d’un fons incial de 20.000€/any en rehabilitacions)  per. 

- Promourem la l’assessorament jurídic i tècnic a les comunitats de veïns. 

- Programa municipal de subvencions o exempcions en l’IBI (Inspeccions Tècniques d’Edificis, 
Eficiència Energètica). 

- Estudiarem si és d’aplicació la declaració d'àrees de Conservació i Rehabilitació  Promoure 
una política de prevenció de conflictes i  foment del bon ús dels habitatges. 

- Posarem en marxa un servei d'inspecció d'habitatges que identifiqui els pisos buits i els seus 
propietaris. També, si s'escau, els habitatges ocupats i la situació de les persones ocupants, per 
si poden ser derivades a serveis socials. 

- Promourem la posada en marxa de serveis de mediació comunitària quan es detectin casos de 
conflicte convivencial. 

- Impulsarem un protocol d'intervenció per casos de mal ús de l'habitatge, per abordar casos 
greus de conflicte que no s'hagin pogut resoldre amb estratègies de Mediació, que vinculi 
Mediació, Policia Local, Serveis Socials, Jutjat de Pau i Disciplina Urbanística.  

- Requerirem als propietaris dels habitatges buits identificats, perquè els posin en lloguer.  

- Reformarem l’ordenança de l’IBI per a contemplar-hi una bonificació de fins el 95% per a 
habitages que es destinin al lloguer de renda limitada, a fi d’afavorir l’oferta d’habitages per a 
que els argentonins no se n’hagin d’anar fora. 

 Reduir el risc de pèrdua de l'habitatge 

- Incrementarem els recursos de Serveis Socials, signant acords amb entitats del tercer sector, 
millorant la coordinació del municipi i promovent la cooperació amb el consell comarcal, 
reclamant el suport de la Generalitat. 

 Impuls a l’ampliació de l'oferta de lloguer assequible 

- Potenciarem un pla d'estímul adreçat als propietaris particulars que posin el pis en lloguer, 
acompanyant-la de reduccions en l'IBI i en les despeses de rehabilitació. 

- Promourem el diàleg amb agents com els de la propietat immobiliària, propietaris, entitats del 
tercer sector, associacions cíviques..., amb l’objecte de garantir un lloguer assequible a 
Argentona. 

- Impulsarem la mesura de destinar part dels superàvits pressupostaris municipals a les 
polítiques de construcció i/o adquisició d’habitatges.  
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Impuls a l’oferta de lloguer assequible per a evitar que els joves d’Argentona hagin de 
marxar  

 Posarem en marxa un pla de mobilització del Sòl disponible, que posi a disposició  del Ministeri 
de Foment, el sòl del què disposa el municipi, perquè hi construeixi habitatges de lloguer 
assequible, per ser ocupats preferentment pels nostres joves.   

1.2 LA SEGURETAT, GARANTIA DE LLIBERTAT I EQUITAT 

Amb la col·laboració de les agrupacions de voluntaris de protecció civil, de les Agrupacions de 
Defensa Forestal, de la Creu Roja i d’altres organitzacions locals ens posem com prioritat la 
Seguretat, amb el paper prioritari i destacat de les forces de seguretat i la policia local.  

Objectius i mesures 

Impulsarem la seguretat pública 

- Potenciarem la transversalitat d’actuació de tots els actors en matèria de seguretat 

- Establirem protocols d’actuació necessaris per optimitzar recursos i incrementar l’eficàcia, 
eficiència i millora dels serveis de seguretat. 

- Exigirem l’augment dels recursos necessaris per arribar a tot el territori la vila (Urbanitzacions, 
Centre, Cros...), revisant a l’alça el nombre total d’efectius de policia local i adaptant-los a les 
circumstàncies actuals. 

- Reforçarem l’espai de formació i reconeixement a la policies locals. 

Incrementarem la protecció de les víctimes i millorarem dels protocols en matèria de 
violència masclista.  

- Potenciarem els serveis d’atenció a les víctimes de fets delictius/catàstrofes i també de 
violència masclista, creant un espai d’interrelació entre la policia local, els serveis mèdics i els 
serveis socials.  

- Millorarem els serveis de seguretat i protecció civil. 

- Reforçarem i adaptarem els instruments professionals i voluntaris per actuar en cas 
d’emergència. 

Reforçarem mesures de convivència i mediació  

- Impulsarem els serveis de convivència i mediació. 

- Treballarem en models d’anticipació de conflictes.  

- Participarem des de la policia de proximitat en projectes i programes de prevenció i resolució 
de conflictes. 
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Reformularem els objectius de Seguretat Vial  

- Impulsarem campanyes i actuacions de prevenció en matèria de seguretat vial a tota la vila 
i revisarem les prioritats i les actuacions preventives. 

- Reforçarem la política local de seguretat vial a fi de que responguin a nous reptes derivats de 
la major complexitat existent en la mobilitat. 

1.3 ACCESSIBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

L’ACCESSIBILITAT: UN DRET IRRENUNCIABLE PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

Les propostes que els socialistes d’Argentona fem per a les persones amb mobilitat reduïda o 
amb discapacitat, són en el centre de les nostres prioritats polítiques: 

1) Fer polítiques inclusives per a totes les persones amb discapacitat. 

2) Aplicar mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els béns, entorns, productes i serveis. 

3) Millorar la sensibilitat i la conscienciació social. 

4) Fer de l’accessibilitat un dret. 

OBJECTIU I MESURES 

Promourem una política activa d’accessibilitat 

- Crearem un fons local de Promoció de l’Accessibilitat, nodrit pels recursos procedents de 
destinar l’1% del total de la inversió que dediqui anualment l’Ajuntament. 

- Revisarem la distribució dels carrils bicis a la vila, estratègia de mobilitat, perquè aquests 
no siguin un nou problema en matèria d’accessibilitat i mobilitat:. Posarem en marxa el pla ja 
existent però no executat. 

- Atorgarem el tracte més favorable possible, en matèria fiscal, aplicant les exempcions, 
reduccions o bonificacions màximes a persones amb mobilitat reduïda. 

- Ens assessorarem de les persones o grups de persones directament afectades per la manca 
d’accessibilitat, per dur a terme programes i actuacions necessàries en aquesta matèria 

- Reforçarem les campanyes de sensibilització, presa de consciència i educatives de forma 
periòdica i sistemàtica 

ESPAI PÚBLIC 
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Repensar l'espai urbà amb la finalitat d'adaptar-lo a les necessitats de seguretat, mobilitat i lleure, 
donant prioritat als vianants, és el nostre objectiu. Volem que el nostre poble sigui saludable, 
reduint el trànsit, la contaminació i la sinistralitat a la via pública.  

OBJECTIU I MESURES 

 Socialitzar i respectar l’espai públic de tothom  

- Potenciarem la diversitat d'usos per a revitalitzar l'espai públic. 

- Farem respectar el límit, ja establert de velocitat per a totes les zones urbanes del centre 
urbà de la vila, que és de 30 qms/hora, mitjançant l’adequada senyalització, la instal·lació 
d’elements alentidors i la disciplina viària. En les zones de vianants, amb circulació parcial, es 
farà respectar igualment el límit, ara establert de 10 qms/hora (exemple: part baixa del carrer 
gran i zona d’aparcament de Can Doro). Estudiarem en quins carrers la velocitat pugui ser de 
40 o de 50 qms/h. 

- Propiciarem models a l’espai públic de vigilància natural i control social informal.  

- Potenciarem i dinamitzarem el sentiment de pertinença al territori (poble, barri, espais de 
proximitat) generant elements identificatoris emblemàtics. 

- Tindrem especial cura dels elements urbans per no generar espais i mobiliaris vulnerables i 
desatesos. 

- Promourem una atenció especial als espais públics tancats com els equipaments. 

- Treballarem progressivament per la retirada  de la publicitat  a  l’exterior  no  vinculada  als  
establiments  comercials  ni  a  la informació  ciutadana. Sancionarem l’ús indegut del mobiliari 
urbà per a suport publicitari.  

- Reordenarem urbanísticament la Plaça Nova, combinant, equilibradament i de forma 
disciplinada, l’ús de les terrasses dels cafès amb la resta d’ocupació de l’espai públic ,de 
manera que es compatibilitzi cívicament el gaudi de l’entorn amb el veïnatge. 

- Executarem les inversions previstes, no realitzades pel govern sortint: Reordenació del 
marge de la Riera, rehabilitació integral del carrer Josep Soler, Centre cívic de les 
Ginesteres, reformes en la xarxa d’aigua i clavegueram, reforma de la plaça de vendre, 
nova Biblioteca Joan Fontcuberta, nova seu de l’emissora municipal, nova seu de l’arxiu 
municipal, finalització de la reforma de la Casa Puig i Cadafalch,... 

1.4 SERVEIS DE SALUT DE QUALITAT I UNIVERSALS 

L’Ajuntament treballarà en xarxa amb tots els equipaments comunitaris i entitats de la vila i 
vincularà els projectes al centre d’atenció primària en salut (CAP) per tal de garantir una acció 
integrada i veritablement preventiva. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Reclamarem a la Generalitat la dotació dels recursos necessaris per garantir una política 
de salut d’acord amb les necessitats de la població. 

- Reforçarem la Salut Comunitària i l’atenció integrada social i sanitària, elaborant en 
l’entorn d’Argentona un pacte de Salut i Benestar. 

- Exigirem al Govern de la Generalitat treballar coordinadament en la prevenció, promoció i 
foment de la Salut al municipi. 

Impulsarem polítiques públiques de salut: prevenció, educació i conscienciació per a la 
millora de la qualitat de vida 

- Impulsarem campanyes de prevenció de les patologies més rellevants, incidint en la reducció 
de la morbimortalitat de les malalties de major impacte social (addiccions, diabetis, 
hipertensió...) 

- Establirem programes de prevenció, promoció i vigilància de la Salut relacionats amb: salut i 
pobresa; salut i escola; alimentació saludable i activitat física; salut alimentària; salut laboral; 
salut i medi ambient, ... 

- Establirem programes d’atenció comunitària: prevenció de l’obesitat, la prevenció de les 
malalties cardiovasculars.... 

- Promourem la Salut en mirada de gènere. 

- Fomentarem la identificació, formació, i acompanyament d’agents comunitaris, (joves i 
lleure, immigració i barri, persones amb discapacitat i/o amb malalties mentals i autonomia 
personal, gent gran i habitatge) en base al teixit associatiu. 

Enfortirem les polítiques públiques en matèria de salut 

- Promourem la participació de professionals, associacions i usuaris, en la promoció de polítiques 
transversals que visibilitzin la importància de la promoció de la salut en la població argentonina. 

- Impulsarem les polítiques de salut amb programes transversal que implicaran diferents 
regidories, a més de la de Salut. 

- Promourem l’adhesió d’Argentona al moviment de viles Saludables. 

1.5 TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT EFICIENT, SOSTENIBLE  

És prioritària la potenciació del transport públic, entès com el conjunt de xarxa de línies regulars. 
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- Volem incidir en la millora dels serveis de les línies regulars d’atobusos que parteixen cap a 
Mataró-Renfe, Mataró-Hospital, el Cros, les Ginesteres, Madà, Universitat Autònoma, 
Granollers, Nit-Barcelona...). 

- Treballarem per la recuperació d’una línia regular de minibusos que uneixin les urbanitzacions 
de Can Raimí, Can Cabot i les Ginesteres amb el centre de la vila i amb diferents  parades a 
cada una de les urbanitzacions, com element imprescindible d’integració entre els veïnats 
(servei permanent llençadora). 

- També en la informació horària de sortides i freqüències. 

- I en les condicions materials de les parades.  

- Volem potenciar-ne les millores del servei a través dels convenis de gestió amb les companyies 
prestadores. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promourem una mobilitat sostenible i activa (caminar o anar amb bicicleta), afavorint l'ús 
del transport públic 

- Fomentarem la renovació de les flotes de transport públic (autobusos i taxis, així com vehicles 
de serveis municipals, de neteja, de recollida de brossa...) cap a vehicles més nets, híbrids i 
elèctrics, i menys sorollosos. 

- Impulsarem la creació d’infraestructures properes de recàrrega dels vehicles elèctrics. 

Millorament dels serveis de mobilitat i les infraestructures de suport 

- Exigirem la millora del sistema de transport públic  (oferta, qualitat, fiabilitat i accessibilitat)  

- Impulsarem els programes de mobilitat activa (fomentar la bicicleta com a mitjà de transport 
quotidià i facilitar els desplaçaments a peu), previstos en el Pla local de l’ús de la bicicleta, 
superant la fase de planificació i fent-ne efectiva la seva gestió i implementació. 

- Promourem la construcció de xarxes ciclables allà on sigui possible. 

Promourem la mobilitat sostenible en els desplaçaments per treball  

- Promourem la mobilitat sostenible en els desplaçaments per treball, en un esforç conjunt 
entre administracions, empreses i treballadors. 

-  Treballarem per millorar la intermodalitat (Mataró, Cabrera de Mar) entre el vehicle privat i 
la resta de mitjans de transport. 
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- Ens coordinarem amb els municipis de Mataró i Cabrera de Mar per a millorar la gestió dels 
aparcaments dissuasius a les estacions de rodalies. 

Fomentar la conscienciació pel canvi d'hàbits de mobilitat 

- Impulsarem la cultura de la mobilitat sostenible en l'àmbit educatiu i donarem a conèixer 
com impacten algunes accions quotidianes en la mobilitat, la qualitat de vida i la salut.  

Pla d’aparcaments a la Vila  

La vila compta amb espais insuficients i provisionals d’aparcament, com són els de Can Doro i cal 
Guardià o el de l’entorn del CAP, i el del camp de futbol, havent-se convertit en un problema de 
difícil resolució la dotació d’aparcaments que permetin accedir amb vehicle les persones que 
venint d’entorns més llunyans volen accedir al centre. És necessari i urgent dotar d’aparcaments 
dissuassoris i ben informats per accedir als serveis, al comerç... al centre de la vila. En aquest 
sentit ens comprometem a crear un pla d’aparcaments al conjunt de la Vila. 

1.6 SERVEIS SOCIALS: UN DRET UNIVERSAL PER GARANTIR LA INCLUSIÓ 

Uns serveis socials forts són necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats del conjunt de la 
població. Invertir en serveis socials és invertir en la prevenció de situacions d’exclusió que 
garanteixin una societat cohesionada socialment. Per això proposem els següents objectius i 
mesures. 

OBJECTIUS I MESURES 

Potenciar mesures de suport a la governança municipal en les polítiques socials 

Els socialistes, entenem els serveis socials com dret universal com a una eina que necessitem per 
garantir la igualtat d’oportunitats i la justícia social a Argentona. Ningú no pot quedar enrere i per 
aquesta raó necessitem eines fortes i actualitzades; proposem: 

- Dotar el pressupost de Serveis socials dels recursos, econòmics, humans i tecnològics necessaris 
per afrontar els nous i antics reptes socials.  

- Actualitzar la cartera de Serveis Socials, revisant les ràtios de professionals en relació als serveis 
que es presten.  

- Exigirem la consolidació del contracte-programa de la Generalitat i Diputació amb els 
Ajuntaments, incrementant la seva dotació pressupostària per facilitar la gestió. 

- Promourem la coordinació amb el sistema sanitari (CAP, etc.) 

Millorar els programes i adaptar-los a les necessitats emergents 

- Dissenyarem programes i serveis transversals amb visió integral que doni resposta aquells 
factors generadors d’exclusió, com: l’accés a l’habitatge, accés a un treball digne o la garantia 
de rendes... 
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- Augmentarem els recursos als serveis socials bàsics per abordar la pobresa . 

- Garantirem una clara coordinació entre el Ajuntament i la DGAI (Infància), Justícia, Sanitat... 

- Reclamarem els recursos del desplegament de la llei de la dependència. 

- Exigirem una gestió eficaç de la Renda Garantida i contra la Pobresa Energètica. 

- Dissenyarem programes i serveis transversals que donin resposta a factors generadors 
d’exclusió com:  

• Cronificació de situacions d’emergència social. 

• Treballadores i treballadors pobres que, tot i tenir una feina, continuen sense sortir del 
llindar de la pobresa. 

• Infants i adolescents que per la situació de les seves famílies perden oportunitats en 
els estudis, l’esport o el lleure. 

• Falta d’habitatge social per afrontar situacions d’emergència. 

Intensificarem els programes de prevenció de riscos socials. 

• Intensificarem els programes de prevenció de riscos socials. 

• Prevenció de la drogodependència. 

• Atenció a la solitud no desitjada. 

• Prevenció de la ludopatia en adolescents. 

• Atenció a adults amb problemes de dependència, alcohol, drogues, addicció al joc... 

- Promourem l’ augment  de places de dia per la gent gran al municipi. 

- Implantarem la figura de l’educador Social a les escoles.  

- Intensificarem els programes d’atenció psicosocials  a infants i adolescents. 

UNA ARGENTONA PER TREBALLAR 
MILLOR 
Per garantir la qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població cal que a Argentona 
oferim espais per promoure un desenvolupament econòmic en un context de creixement inclusiu. 
Per això volem fomentar l’accés de tothom al treball, tenint en compte l’impacte de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i el canvi en els sistemes de producció. 

�11



2.1 OCUPACIÓ DE QUALITAT PER UN CREIXEMENT INCLUSIU 

La situació a Argentona ens indica que si bé la taxa d’atur ha baixat i les persones aturades de 
llarga durada s’han reduït, encara hi ha una franja que porta més de dos anys en situació d’atur. 

OBJECTIUS I MESURES 

Impulsar la millor empleabilitat, especialment els col·lectius vulnerables 

Incrementarem els programes per millorar l’ocupabilitat. Promourem la inserció, la formació i la 
millora de les condicions de treball.  Augmentarem els programes d’inserció professional per 
als col·lectius més vulnerables. Ampliarem el programa integral per a persones menors de 30 
anys, adaptat a cada perfil de joves (DIL). Fomentarem la diversitat en les empreses impulsant 
la contractació de persones de diferents sexes, edats, races o capacitats. 

Impulsarem el pla d’ocupació per a joves 

- Promourem l’Ocupació de Qualitat per a Joves i l’experiència professional en pràctiques (DIL). 

- Promourem l’assessorament i formació a empreses sobre avantatges per a la contractació 
de joves. 

- Fomentarem i facilitarem la relació entre la formació, el municipi i el món productiu. 

Promourem una ocupació de qualitat 

- Inclourem una ordenança fiscal que contempli una bonificació de fins el 95% de l’IBI -i que 
determinarà en cada moment el Ple municipal- per al foment d’activitats econòmiques 
declarades d’especial interés o d’utilitat municipal, si concòrren circumstàncies socials, 
culturals o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. 

- Potenciarem la formació i el suport a l’ocupació en els camps emergents de l’economia. 

- Treballarem per oferir orientació i formació especialitzada 

- Treballarem per a la igualtat i el treball digne i per que les empreses amb més de 10 treball. 

- Impulsarem mesures pel reconeixement de les reivindicacions de les dones per augmentar la 
seva presència en tots els nivells organitzatius i per la igualtat salarial. 

2.2 EL MUNICIPI PER UNA ECONOMIA DEMOCRÀTICA, SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Les estratègies d’aquest model es basen en la cooperació entre la producció cooperativa, 
recolzant el comerç just, la promoció d’unes finances ètiques, i les pràctiques de l’autogestió, el 
treball col·lectiu, l’ajuda mútua, la solidaritat, i la cooperació econòmica.  Per això proposem: 

OBJECTIUS I MESURES 

Promourem l’economia social i solidària 
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- Fomentarem l’emprenedoria col·lectiva i enfortirem a l'economia social, sent el 
cooperativisme el model de democràcia econòmica participativa. 

- Fomentarem la creació de mecanismes d’assessorament municipals i comarcals “que 
maximitzi els esforços públics en aquest camp 

- Promocionarem les àrees de més intensitat econòmica: l'habitatge, l’emprenedoria 
tecnològica, el turisme i els serveis avançats...  

- Establirem acords amb els agents econòmics i socials per definir les prioritats. 

- Fomentarem la creació i la visibilitat d’empreses d’economia social a la vila. 

- Fomentarem les estratègies de compra pública responsable i sostenible i de clàusules 
socials en tots els processos licitatoris. 

2.3 ARGENTONA, VILA D’INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, FACTORS CABDALS DE 
LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I COHESIÓ SOCIAL  

La nostra pretensió és convertir Argentona en vila d’innovació i coneixement, factors cabdals de la 
millora de la competitivitat i cohesió social. Per això proposem: 

OBJECTIUS I MESURES 
- Crear a nivell local plataformes i xarxes d´innovació, d’intercanvi d’experiències i de difusió de 

bones pràctiques 

- Contribuir a la transició de la vila cap a l´economia del futur: coneixement, energia sostenible, 
eficiència energètica, transició digital, indústria 4.0, producció localitzada i circular 

- Impulsar l’emprenedoria lligada al fet innovador i fomentar la creativitat i l’emergència de les 
vocacions científiques entre infants i joves. 

- Continuarem promovent des d’Argentona programes de foment de l’emprenedoria dirigits a 
la infantesa i la joventut en la seva etapa d’educació obligatòria, primària i ESO que impulsin 
les habilitats que es relacionen amb el pensament creatiu i la generació d´idees innovadores. 

2.4 EL COMERÇ DE PROXIMITAT, MOTOR ECONÒMIC 

El nostre ha de ser un model basat en un comerç de proximitat divers i integrador dels diferents 
formats comercials, tenin en compte en centre urbà, el Cros i les urbanitzacions de Madà, Can  
Raimí, Can Ribosa, Can Cabot, les Ginesteres i els altres veïnats. Un model equilibrat i arrelat que 
alhora se sustenti i promocioni els valors de: sostenibilitat mediambiental, rol social, diversitat i 
innovació. 

Per desenvolupar aquest model de poble, amb comerç de proximitat com a motor econòmic cal 
comptar amb la participació de: autònoms, comerciants, empresaris, responsables d’eixos 
comercials (barri del Cros), d’associacions de comerciants (Argentona es mou), de cadenes de 
distribució, de responsables de Centres comercials, de patronals, de sindicats,  responsables de 
mercats, de professionals liberals, de serveis (taxistes, transports....), de referents en els sector de 
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la restauració, hostaleria, oficis avançats (pastissers, flequers);  en definitiva, dels sectors de 
l’economia que fa d’Argentona un entorn i un referent en el comerç de proximitat. 

Cal que la qualitat i la diversitat del teixit comercial d’Argentona sigui és un dels seus principals 
al·licients. L’èxit es deurà als i les comerciants que, dia a dia, s’esforcen per millorar la 
competitivitat i sostenibilitat dels seus negocis, integrant als establiments els instruments 
necessàries per donar als ciutadans-consumidors un bon tracte, una especialització i uns 
productes de qualitat. 

Necessitem que el comerç d’Argentona constitueixi un dels principals motors del creixement 
econòmic, generador d'ocupació de qualitat i garantia també de la conservació de la seva 
identitat Per aconseguir-ho considerem primordial desenvolupar polítiques d’integració i de 
formació per als i les comerciants, orientat a la incorporació de plans de negoci i màrqueting i la 
qualitat i la personalització de l’atenció al consumidor.  

OBJECTIUS I MESURES 

Millorar la competitivitat del comerç de proximitat i fer-lo sostenible econòmicament  

- Promourem una estreta col·laboració amb el comerç de proximitat, amb el petit comerç  
però també amb els establiments comercials que tenen una dimensió mitjana.  

- Donarem suport a la professionalització del sector. 

- Reforçarem l’associacionisme i treball conjunt dels comerciants. 

- Consolidarem els mercats municipals com a polaritat central del barri (mercat dominical del 
Cros) i del poble (mercats del divendres) que aporten un valor afegit respecte l’oferta restant. 

Treballar per la innovació del comerç del nostre poble i en els sectors dinamitzadors com 
la restauració 

- Continuarem fomentant al sector de la restauració, a fi i efecte de promoure i incrementar el 
seu grau de competitivitat i de qualitat. 

2.5 LA REINDUSTRIALITZACIÓ DEL POBLE PER LA L’OCUPACIÓ, EL 
CONEIXEMENT I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

Argentona és un poble amb moltes oportunitats que hem de saber explotar col·lectivament.  

Hem de continuar impulsant els actuals polígons industrials per afavorir la consolidació i 
implantació de la petita i mitjana indústria;  

Vetllarem per consolidar i impulsar el sòl agrícola per evitar temptacions especulatives;  

Actuarem en favor de reforçar la creació crear un equipament comercial que ha d’actuar com a 
motor d’activitat a Argentona.  
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Cal treballar el la creació d’un mercat municipal i d’un centre comercial que pugui donar servei a 
tot l’entorn del centre de la vila. 

Per tant, els eixos principals de la promoció econòmica de la vila són: 

- Dinamitzarem tot el comerç, tant al carrer gran/plaça de Vendre, com concretament l’eix 
comercial dels carrers Dr. Samsó, Barcelona, així com l’eix del Badalona, entre altres punts. 

- Facilitarem la incorporació a Argentona d’indústria petita i mitjana, per la creació de nous llocs 
de treball de qualitat al poble. 

- Simplificarem al màxim el procés administratiu necessari per a la  creació d’una nova empresa; 
així mateix coordinarem i impulsarem el SEMPRE per formar la emprenedoria de cara a la creació 
de noves activitats per a autònoms i petites empreses. 

- Promourem el desenvolupament del sector agrari argentoní, juntament amb indústries 
complementàries. 

- Promourem la contractació municipal amb aquelles empreses que treballin per la incorporació al 
món laboral de persones amb discapacitat, exclent-ne aquelles que no compleixin els requisits 
legals d’inserció laboral de persones amb discapacitat. 

- Introduirem altres clàusules socials i mediambientals als contractes públics, com per exemple 
l’obligació de contractar persones aturades de llarga durada. 

- Fomentarem nous plans d’ocupació, especialment per donar noves oportunitats a persones en 
atur, en connexió amb les necessitats laborals de les persones ateses als Serveis Socials amb les 
ofertes de feina que arribin al SEMPRE i facilitarem l’emprenedoria. 

- Consolidarem els projectes d’inserció laboral dels joves, amb recursos específics, com el 
Dispositiu d’Inserció Laboral (DIL). 

- Treballarem per una política a Argentona -i als vuit pobles de la vall de la Riera d’Argentona- 
que renovi el model econòmic i fomenti una xarxa de treball cooperatiu i d’arrelament al 
territori. En aquest sentit prendrem com com a referent -entre d’altres- el de les cooperatives 
industrials, agrícoles i de serveis desenvolupades a Mondragon (a vuit pobles de la vall de l’Alt 
Deba, a Guipúscoa).  

- Davant l’evidència que ja no podem concebre viles exclusivament de serveis, i seguint el 
principi cooperatiu de que no s’ha d’aspirar al desenvolupament econòmic com a fí, sinó como 
a mitjà, apostem per una política econòmica que contribueixi a la creació de valor i la 
generació de riquesa i que aquesta sigui un element clau en la construcció d’una societat més 
inclusiva.  

Tot això enfront d’un model neoliberal que fomenta l’exclusió, la pobresa i una distribució injusta 
de la riquesa. 

Continuem proposant que una de les màximes prioritats del proper govern municipal 
d’Argentona sigui la creació de llocs de treball. Els i les socialistes proposem que al suport a la 
transformació industrial, la inversió en obres, infraestructures i rehabilitació, com a motor 
econòmic, l’acompanyi un suport directe a la creació de nous projectes d’emprenedoria, i al 
manteniment i creixement de sectors tradicionals i els emergents. Complementàriament a 
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l’economia industrial i la inversió pública, cal donar suport a la “petita economia” i als sectors 
emergents de la nova economia, així com fer una aposta decidida per l’economia verda i circular. 

OBJECTIUS I MESURES 

Potenciarem l'activitat productiva 

Afavorirem l’adequació de les indústries existents d’acord amb els reptes de la indústria futura. 

Promourem la promoció del sòl per potenciar l’atracció d’activitats productives de major valor, 
de canvi tecnològic, innovació i transferència de coneixements.  

Demanarem suport específic per actuacions de rehabilitació i actualització dels edificis 
industrials. 

Impulsarem programes d’economia circular, simbiosi industrial, economia verda. 

Fomentarem la innovació per millorar la capacitat tecnològica del nostre poble. 

 Incorporarem la perspectiva de gènere en les actuacions i serveis de promoció i 
desenvolupament econòmic  

Impulsarem, fomentarem i consolidarem les economies emergents i les oportunitats 
emprenedores 

Potenciarem l’emprenedoria social. 

Recolzar accions d’ assessorament i suport al teixit econòmic de la vila, amb una 
estratègia de proximitat 

Promourem estudis estratègics de prospecció econòmica del territori per a la revitalització de 
l’economia local, demanant a a Diputació els estudis corresponents. 

2.6 EL TURISME QUE FA POBLE 

El turisme ha de  ser un dels motors econòmics d’Argentona.  

L’impuls del turisme ha de caracteritzar-se per l’oferta d’oportunitats culturals i lúdiques que el 
poble. 

La nostra vila, que s’identifica amb la imatge de l’aigua per les seves nombroses fonts, que 
donaren orígen a la tradicional festa del Càntir i a la tradició de la reproducció del càntir de l’any, 
així com al Museu del Càntir, té elements d’interés diversos, com són la Casa Puig i Cadafalch, 
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l’Església parroquial, amb els tapissos de Grau Garriga i nombroses vil·les que foren d’estiueig de 
gran vaolr arquitectònic i històric, com Can Garí. 

Can Puig i Cadafalch proposem que es contitueixi en centre d’interpretació de la història local 
d’Argentona. 

Cal construir un model d’atracció de visitants suficientment atractiu, derivat del col·laboració 
público privada. 

Proposem que la recepció del Museu del Càntir sigui cente d’informació turística local permanent. 
Crearem una oficina d'informació turística assequible i que serveixi per la seva finalitat, que 
estigui oberta tardes i caps de setmana  desvinculada de l'horari de les oficines municipals. 

No obstant, la rellevància del turisme local dependrà també de la capacitat de relació amb altres 
centres d’interés turístics propers. 

OBJECTIUS I MESURES 

Impulsarem un model turístic sostenible i amb perspectiva de futur 

Promourem un model turístic sostenible que ha d'estar en essència obert al seu territori de 
manera que els espais naturals propers, les localitats o l’àrea metropolitana, formin part ineludible 
de la mateixa oferta turística.  

Afavorirem la instal·lació d’establiments hotelers. 

Potenciarem les noves tecnologies i l’anàlisi de dades per augmentar el valor afegit d’Argentona 
com a destinació turística i de compres.  

Promourem la millora constant i la professionalització dels treballadors de la restauració del 
comerç i defensarem uns salaris dignes i unes polítiques fermes contra l’intrusisme. 

UNA ARGENTONA PER GAUDIR MÉS 

Argentona seria un “no res” si els vilatants i vilatanes no poguessim apropiar-nos dels seus espais. 

Per al municipalisme socialista la convivència i la cohesió són un dels principals objectius. 
Aquesta convivència es fa en base a compartir i gaudir espais comuns. Carrers, equipaments, 
projectes culturals, places, equipaments esportius, casals de joves i gent gran, escoles d’adults, 
llars d’infants, la pròpia escola,... Tots i cadascun d’aquests espais públics han de tenir un marc de 
convivència, de compartir poble, i un marc de participació i creativitat oferint plataformes que 
permetin gaudir d’allò que Argentona ofereix. 
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3.1 IGUALTAT I POLÍTIQUES DE GÈNERE: UN DRET FONAMENTAL 

La igualtat és un dret fonamental de tothom i, per tant, un dret que compartim homes i dones. 
Sense igualtat no hi ha llibertat ni democràcia real. En aquest context i per assolir la igualtat real 
entre dones i homes des de l’àmbit municipal proposem les següents: 

OBJECTIUS I MESURES 

Impulsarem de manera innovadora un feminisme municipalista al món local 

- Garantirem serveis específics com els drets reproductius i sexuals amb campanyes 
informatives especialment per a menors d'edat i immigrants, coordinar serveis específics... i 
lluita contra la violència de gènere amb campanyes específiques.- 

- Impulsarem el pla d'Igualtat i d'acció de l’ajuntament promovent bones pràctiques en igualtat, 
impulsant un govern paritari i polítiques transversals de perspectiva de gènere en totes les 
actuacions municipals (organització municipal) i en òrgans de direcció i participació, ponents 
d’actes.... 

- Prioritzarem la coeducació, mitjançant la figura de l’Educador Social a les Escoles treballarem la 
sensibilització contra les violències masclistes, per educar en en la igualtat d'oportunitats, la 
llibertat d'elecció i el respecte.  

- Incrementarem l'ocupació femenina (especialment apoderament de dones emprenedores i 
lluita contra la bretxa salarial) amb programes específics d’emprenedoria en femení. 

- Fomentarem l’associacionisme de dones com una forma d’apoderament concret que dona 
visibilitat i potència a l’acció per la igualtat d’oportunitats. 

- Prioritzarem la lluita contra la feminització de la pobresa. 

- Fomentarem el pla de nous usos del temps. 

Pretenem garantir una vida lliure de violència vers les dones, les seves filles i fills, és un objectiu 
prioritari perquè no viurem en una democràcia plena mentre hi hagi dones amenaçades i 
insegures, 

Per tot això: 

- Prioritzarem la coeducació, mitjançant la figura de l’Educador Social a les Escoles treballarem la 
sensibilització contra les violències masclistes, per educar en la igualtat d'oportunitats, la 
llibertat d'elecció i el respecte.  

- Fomentarem l’associacionisme de dones com una forma d’apoderament concret que dona 
visibilitat i potència a l’acció per la igualtat d’oportunitats. 

- Garantirem serveis específics com els drets reproductius i sexuals (campanyes informatives 
especialment per a menors d'edat i immigrants, coordinar serveis específics...) i lluita contra la 
violència de gènere (campanyes específiques,...). 

- Elaborarem i desenvoluparem polítiques locals per impulsar les noves masculinitats. 
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- Posarem en marxa polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI+, així com 
d’educació en el feminisme. 

- Fomentarem la creació d’una nova regidoria LGTBI+ i de feminisme per assegurar i vetllar per 
la seva integració transversal de les polítiques públiques municipals 

Impulsarem una vila igualitària, on tothom tingui els mateixos drets i oportunitats 

3.3 TREBALLEM PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LES PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

El Partit dels Socialistes de Catalunya fidel als seus principis i valors com la igualtat d’oportunitats, 
l’equitat, la justícia social i la solidaritat, sempre ha promogut polítiques socials progressistes per 
defensar els drets de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 

Treballarem en l'accés universal de tots els vilatans i vilatanes amb discapacitat als drets i serveis 
ciutadans i socials, com a dret subjectiu. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promourem un model de poble inclussiu 

- Garantirem una cartera de serveis i suports tècnics per donar màxima autonomia, potenciant 
la promoció de l’autonomia personal i els serveis. 

- Reforçarem els serveis de suport a domicili de les persones amb dependència i/o de 
persones amb discapacitat/malaltia mental i garantirem la informació, la formació, l’atenció i el 
suport a les famílies vetlladores i col·laborarem en projectes amb corresponsabilitat 
publicoprivada. 

- Potenciarem i reservarem el 5% d’habitatges de lloguer social per a persones amb discapacitat.  

Aprofundirem en la promoció de l’accessibilitat 

- Impulsarem el Pla Local de Promoció de l'Accessibilitat de les Persones amb Discapacitat. 

- Adaptarem plenament serveis i equipaments, per tal de garantir la independència individual, 
eliminant totes les barreres. 

- Potenciarem els programes de Vida Independent i Serveis de Promoció de l'autonomia 
personal d’assistent personal. 

Promourem Polítiques actives d’ocupació de les Persones amb Discapacitat  
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- Promourem Polítiques actives d’ocupació, tan en centres especials de treball com a les 
empreses ordinàries. 

- Desplegarem un model de clàusules socials en els processos de contractació pública. I la 
reserva d’un 6 % dels contractes públics municipals a empreses d'ocupació protegida. 

- Acomplirem l’objectiu del 2% d'empleats públics amb discapacitat. 

Potenciar les polítiques d’equitat, igualtat de gènere i igualtat d’oportunitats 

- Incorporarem en totes les polítiques, estratègies, programes i accions de l’ajuntament la 
perspectiva d'igualtat de gènere i discapacitat. 

- Promourem la participació de les persones amb discapacitat a les activitats esportives, . 

- Potenciarem la participació de les persones amb discapacitat en la vida econòmica i social 
del municipi. 

- Establirem millores en les ordenances fiscals en el tractament del mecenatge i fomentarem 
la responsabilitat social corporativa/empresarial. 

- Promourem l’accés a la borsa de voluntariat de l’ajuntament per a acompanyaments i 
suports al lleure de les persones amb discapacitat.  

3.4 POLÍTICA PÚBLICA D’INFÀNCIA: BANDERA DE FUTUR 

En aquest sentit, lluitarem contra la pobresa infantil. Promourem els drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència i farem actuacions públiques intensives i integrals de prevenció i 
promoció a la vila a fi d’evitar les desigualtats socials, la pobresa i les diverses formes d’exclusió 
econòmica, cultural i comunitària. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promourem iniciatives des de l’Ajuntament per millorar la situació de la infància  

- Exigirem que la Generalitat implementi urgentment un calendari de restitució de les 
partides destinades al foment i al funcionament de les llars d'infants municipals. 

- Proposarem un ajut municipal per la Infància sota el llindar de la pobresa. 

El Pacte Municipal per la Infància, un eix vertebrador de les polítiques públiques 

- Donem suport, des de l’Ajuntament, als projectes de garantia perquè el conjunt de serveis 
educatius, incloent els que no formen part de l’horari lectiu (servei de menjador, serveis 
d’acollida, activitats de lleure, colònies, sortides, etc.), siguin veritablement inclusius. 
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- Promourem el servei de menjador com un servei troncal de caràcter universal no obligatori 
en els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. 

- Impulsarem un pacte per recuperar la plena corresponsabilitat del govern de la Generalitat 
en el sosteniment del servei públic de les escoles bressol. 

- Promourem la creació d’un fons econòmic en les escoles i institut, sufragat amb fons públics 
per garantir la igualtat d’oportunitats educatives en sortides educatives dins i fora de l’horari 
escolar.  

- Recuperarem el servei de menjador escolar i plantejarem les modificacions que se’ns 
demanden en el marc de la reforma horària, per al menjador a la secundària, d’acord amb 
criteris de salut dels joves. 

- Restablirem la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic, i 
informàtic per a l’alumnat. 

- Recuperarem el protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en 
l’alimentació d’infants i adolescents. 

3.5  UN PROJECTE PER A LA GENT GRAN DES DE LA PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ 
DE QUALITAT 

El nostre col·lectiu de persones grans és divers, com ho és la nostra societat, amb tres grans 
grups: les persones de 65 a 74 anys; les de 75 a 84 anys i les sobre envellides de 85 anys 
endavant, amb unes realitats molt diferents i a les que cal donar respostes diferents des de la 
societat i des de la política.  

OBJECTIUS I MESURES 

Garantir una ciutadania activa i participativa de la gent gran en el marc d’una vila 
amigable 

Impulsarem un Pla estratègic sobre els efectes de la longevitat a Argentona, així com el 
lideratge de la nostra vila en aquest aspecte.  

Impulsarem el Pacte de Ciutadania per a una vila amigable i preparada per a la longevitat.  

Donarem suport a les federacions i entitats més representatives, arreu de la comarca i de 
Catalunya, en l’àmbit de les persones grans i l’atenció a la dependència. 

Promourem que la regidoria o comissionat de persones grans i lluiti contra la soledat no 
volguda, i reforçarem els serveis comunitaris i en xarxa de lluita contra aquesta situació de soledat 
(Radars, Vincles, Comunitats lliures de soledat no volguda...). 

Vetllarem per uns serveis de qualitat i que afavoreixin l’atenció i la proximitat 
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Crearem un servei d'informació als casals de la Vila i del Cros i en el CAP, així com un nou 
servei de visitadors a domicili de les persones grans per tal que puguin oferir informació sobre 
l’accés a tots els ajuts de les administracions públiques o activitats d’entitats socials, culturals, de 
transport, etc.  

Instarem la Generalitat per tal que l’Ajuntament pugui col·laborar amb la inspectora en les 
residències del municipi, i en centres socials per afavorir l’autonomia i responsabilitat municipal. 

Impulsarem un Pla de captació i suport dels centres educatius, empreses i entitats per a la 
innovació en l’atenció de les persones malaltes o depenents.  

Revisarem nous models d'habitatge (col·laboratiu, intergeneracional, cooperartiu) i potenciarem 
l’adaptació de domicilis particulars i habitatges amb serveis per a les persones grans com a 
alternativa a ingrés residencial.  

Potenciarem un pla per revertir locals buits com a habitatges adaptats per a persones amb 
diversitat funcional.  

Instaurarem un programa específic de cessió del seu pis a l’Ajuntament per a lloguer social a 
canvi d’un recurs adaptat a les seves necessitats.  

Facilitarem la creació de cooperatives d'habitatges a nivell local o comarcal per a persones 
grans.  

Crearem, mantindrem i ampliarem serveis i projectes de cura a les persones cuidadores en 
col·laboració amb els serveis sanitaris locals   

Posarem en marxa un servei d’informació i atenció a persones cuidadores no professionals.  

Proposarem crear equipaments mixtes intergeneracionals: per fer conviure equipaments per 
infància, joventut i persones grans a la vegada. Proposem un projecte pilot d’habitatges i 
residències per a joves i persones grans. 

Actualitzarem el model de casals per a la gent gran. Potenciarem la participació en la gestió de 
les persones grans usuàries, un model obert al poble (o al barri), col·laborador i participatiu en 
activitats intergeneracionals. 

Estem a favor d’un nou conveni col·lectiu d’atenció a la dependència per millorar les condicions a 
les persones que treballen en serveis d’atenció a domicili, residències i centres de dia o 
sociosanitaris. 

Crearem un programa d’informació i acompanyament a l’adaptació en el procés de canvi de 
vida laboral activa a la de jubilació.  

Millorarem els criteris d’assignació i de qualitat, i els mecanismes de control i avaluació del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD); Servei de Teleassistència i estudiarem la creació del Serveis d’àpats 
a domicili i en companyia. 

Lluitarem contra el maltractament de les persones grans, així com els estigmes i estereotips 
negatius vers les persones grans: amb fòrmules d’informació, formació, prevenció, denúncia... 

Impulsarem campanyes específiques de comerços amics (alimentació, viatges, farmàcies, 
òptiques...) de les persones grans. 

�22



3.6  LA CULTURA, DRETS I RECURSOS PER A TOTHOM 

Malgrat les dificultats, a Argentona disposem de la Sala, que com equipament municipal volem 
fer-la més oberta i més aprofitada com centre municipal de la cultura i les arts.  

En el terreny social, la biblioteca constitueix un dels equipaments de proximitat fonamentals en la 
dinàmica cultural de la vila. Amb la construcció del nou equipament esdevindrà encara més un 
centre cultural inclusiu, i una institució clau per a garantir el dret d’accés al coneixement i a la 
informació.  

També els esdeveniments festius (festes majors, diada de la flor, Garrinada, etc.) són clau per al 
manteniment de sectors econòmics com l’hostaleria i el comerç.  

Els i les socialistes continuarem apostant per la defensa del dret a la cultura. 

I ens reafirmem també en el nostre compromís en la defensa del català, la nostra llengua pròpia, 
llengua comuna d’integració i cohesió social, al qual s’afegeix el castellà, llengua de molts 
catalans i catalanes. 

En aquest sentit, queden clar per nosaltres els següents principis: 

- La cultura és un dret i un valor públic i la clau de volta per a la socialització i la independència 
de la ciutadania. 

- Les polítiques culturals són eines per a la cohesió i el foment de la convivència. 

- La cultura és un instrument per al desenvolupament econòmic, generadora de riquesa i 
d’ocupació, de competitivitat i d’oportunitats. I un factor d’atracció i dinamització del nostre 
municipi. 

- És clau en la política socialista per Argentona incrementar l’accés de la ciutadania a la cultura. 

- Defensem la llengua com a element indispensable de la cohesió social i defugim del seu ús 
com a instrument polític exclusivista i divisori. 

- Un altre equipament cultural important i emblemàtic és el Museu del Càntir. Ens 
comprometem a vetllar per la millor rendibilitat cultural de la tasca que desenvolupa i la 
projecció de la vila que fa, tent des del Patronat com des de l’Ajuntament. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promourem polítiques de dinamització i desenvolupament cultural a tot Argentona  

Farem de l’aposta per la cultura un element central de la política municipal argentonina i del 
programa de govern socialista per desplegar polítiques de democratització, desenvolupament, 
proximitat i cohesió.  

Prioritzarem els drets culturals, la democratització i l’accés universal al coneixement i a les 
polítiques d’accés a la cultura: al consum, a la pràctica i a la creació culturals. 

Impulsarem la coordinació i connexió del patrimoni i el paisatge amb les polítiques 
estratègiques de desenvolupament econòmic territorial, com per exemple, el turisme cultural, 
integrant els equipaments locals en els sistemes i xarxes nacionals, a nivell territorial i temàtic. 
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 - Museu del Càntir, Casa Puig i Cadafalch (Centre d’interpretació de la història local), Fires 
de ceràmica i terrissa, Arxiu històric municipal, promoció del circuït de fonts, etc. 

Desplegarem polítiques que afavoreixin l’increment dels públics de la cultura amb especial 
atenció a aquells que no formen part de la demanda cultural, fent un esforç per arribar a nous 
ciutadans i ciutadanes. 

 - Cicles de teatre, música, dansa; cicles de cinema; conferències; exposicions; simposis 

Repensarem el paper i la funció dels consells de cultura, amb nous models de participació i 
consensuat amb els actors culturals. 

 - Consell de patrimoni, consell de cultura, consell de festes, consell de la biblioteca, 
consell de mitjans... 

Desenvoluparem una política municipal d'acords i convenis de col·laboració amb entitats i 
associacions culturals que treballen per fomentar la cultura tradicional i popular als municipis. 

 - Centre parroquial, centres d’estudis locals, geganters, diables, etc. 

Millorarem la visibilitat de la cultura als mitjans de comunicació locals garantint la presència 
constant de la programació cultural i espais que fomentin la creació, la formació i el consum de la 
cultura: canals locals, premsa local, ràdio i Internet: 

 - RàdioArgentona, xarxes socials, Cap de Creus, webs informatives, ... 

Identificarem i analitzarem la realitat de la vila i del territori en termes de capacitat de talent, 
creació i innovació i facilitarem el suport logístic necessari per al seu desenvolupament. 

Exigirem a la Generalitat i la Diputació un major suport a les polítiques culturals de 
proximitat que es plantegen des d’Argentona. 

Demanarem al Govern de la Generalitat i la Diputació treballar en xarxa i amb lleialtat envers 
l’ajuntament d’Argentona, per impulsar la cooperació entre equipaments i l’accés als 
productes culturals arreu del territori en el marc d’un sistema cultural integral i accessible a 
tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya. 

Impulsarem el desplegament del Pla d’Equipaments Culturals, entès com un pla d’inversions 
acordat entre el Govern català i els ajuntaments (que som els titulars dels equipaments) per tal de 
renovar i modernitzar els equipaments actuals (Sala Argentona) i crear-ne de nous d’acord amb les 
necessitats. 

Promourem una reforma i rehabilitació inegral de la Velcro, com centre cívic municipal, centre 
de locals i recursos per a entitats, mercat municipal i centre comercial. i aparcament. 

En definitiva: 
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Volem un poble viu, un poble ple d’art, un poble culte. I per això potenciarem les arts i les 
cultures de manera que la cultura i la promoció artística que fa l’ajuntament arribi a tots els públics 
i a tots els veinats del nostre municipi. Apostrem pel protagonisme dels artistes de la nostra vila, 
qui, més que ningú altre, ens sabran dir com fer interessant per a tothom allò que fem des 
d’Argentona. Cal que teixim vincles de confiança amb les entitats culturals i artístiques locals, de 
manera que la col·laboració ens faci créixer a tots en valors com la solidaritat, la cooperació i la 
justícia. Entre tots hem d’aconseguir un poble millor: ple de música, pintura, escultura, lletres, 
poesia, ball, teatre, cine, tradicions. Aquest serà un poble millor: una vila que estima les arts i la 
cultura popular. Hem d’aconseguir, per tant, que no hi hagi ningú que deixi de fer realitat la 
pràctica d’una de les arts, perque les seves circumstàncies familiars, econòmiques o socials, li ho 
impedeixin. 

- Promourem, des de l’Ajuntament la promoció i el finançament de les escoles de música i de 
ceràmica. 

- Potenciarem l’ús no partidista dels mitjans de comunicació locals, a través d’una reforma del 
Reglament que regula el Consell de Mitjans de Comunicació. 

3.7 POLÍTIQUES D’ESPORT PER LA INCLUSIÓ, LA SALUT, LA CONVIVÈNCIA I LA 
PARTICIPACIÓ 

Les noves inversions en l’àmbit esportiu han estat realitzades quasi en la seva totalitat amb 
finançament local. La gestió dels programes de promoció esportiva s’estan realitzant gràcies a la 
implicació de l’ajuntament, i, en alguns casos, de a Diputació.  

El teixit esportiu d’Argentona sobreviu gràcies a l’esforç dels clubs locals (fútbol, bàsquet, 
handbol, futbol americà...) que, a banda de les corresponents subvencions, s’encarreguen del 
manteniment quan no es fa càrrec de la despesa corrent de les instal·lacions el propi ajuntament 
(consum energètic, manteniment i adequació a les normatives vigents...). 

Les entitats i clubs esportius d’Argentona, amb el seu treball voluntari, representen un dels pals 
de pallers de la cohesió i integració de persones en la pràctica esportiva del nostre poble. 

En base a aquests valors afegits, desenvolupem les nostres propostes esportives municipals. 

OBJECTIU I MESURES 

Promourem una Argentona que vetlli per una pràctica esportiva saludable i que treballi 
per la inclusió i la igualtat d’oportunitats  

Implementarem programes i actuacions per promoure un estil de vida saludable i actiu. 

Treballarem perquè Argentona esdevingui, aprofitant l’espai públic (places, carrers, parcs), 
grans espais de pràctica físico-esportiva senyalitzant itineraris saludables urbans (com els 
camins a les Fonts del poble, itineraris al voltant de la Riera...) que es puguin realitzar caminant, 
corrent o amb bicicleta. 

Desenvoluparem un planning d’instal·lacions i equipaments esportius per tal que se’n pugui 
fer ús compartit.  
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Facilitarem l'accés a la pràctica esportiva de les persones amb una situació econòmica més 
desfavorida, especialment en edat escolar i juvenil.  

Intensificarem totes aquelles accions que tinguin a veure amb la participació i la implicació de 
les dones dins de l’àmbit esportiu. 

Potenciareem l’associacionisme esportiu i la projecció del poble 

Donarem suport a les entitats esportives, des del punt de vista tècnic i econòmic per tal 
d’afrontar amb rigor els reptes normatius i legislatius que envolten el món de l’esport. 

Reforçarem les polítiques per implicar a la pràctica esportiva els diferents grups (l'escola i la 
comunitat educativa, entorns dels joves i de persones grans...). 

Establirem referents esportius municipals, associats a un esport concret, amb l’objectiu de 
potenciar la cooperació publico-privada. 

Potenciarem les competicions esportives de caire internacional, tals com intercanvis amb viles 
agermanades (Aubagne, etc...) i altres. 

Fomentarem el mecenatge esportiu a nivell local. 

3.8  CONVIVÈNCIA I CIVISME PER UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I IGUALITÀRIA 

Creiem necessària la reactivació de l'espai públic i per això assumim el compromís de tots els 
actors que reclamen el dret a la seva lliure utilització.  

Objectiu i mesures  

Garantir el bon ús i la convivència ciutadana als nostre poble 

Fomentarem els valors de la convivència.  

Reclamarem tots els instruments necessaris per garantir la convivència en els espais públics de 
la vila i donar resposta a les demandes dels vilatans. 

Ordenarem l’espai públic en tant que espai de mobilitat, per evitar el conflicte entre el 
vianant i els diferents modes de transport, concebent l’espai públic també com a espai creador, 
generador de sinergies, de coneixement de cultura. És per això que el seu manteniment ha de ser 
equànime i equitatiu. 

Impulsarem una política de protecció de la vorera, tenint cura del compliment de les 
ordenances de la via pública.  

Protegirem i fomentarem, amb plans de dinamització i el foment de les centralitats, el teixit 
comercial que amb el seu dinamisme, diversitat, proximitat. 

Impulsarem i aprovarem una modificació de les Ordenances de Convivència a l’Espai Públic, 
(protecció de voreres, del mobiliari urbà, disciplina de neteja i responsabilitat en la convivència 
amb els animals domèstics,...).  
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Promourem campanyes de sensibilització que fomentin el respecte entre els homes i els 
animals combatent l’abandó d'animals de companyia. 

Enfortirem la percepció de la ciutadania de viure en una vila segura, confortable i tranquil·la, 
reforçant el sentiment de pertinença, treballant per a la millora de les nostres relacions socials. 

Anticiparem els conflictes, riscos i amenaces, incorporant una visió i unes polítiques d’actuació 
fonamentades en la prevenció. 

UNA ARGENTONA PER AVANÇAR MÉS 

Tenim dos grans objectius per al proper mandat municipal: 

- Definir una nova estratègia de democràcia al municipi. 

- Impulsar un gran pacte per un equilibri territorial al municipi. 

És fonamental que ens proposem avançar en un model de governança descentralitzat, 
col·laboratiu, cooperatiu, interactiu i innovador que faci realitat la igualtat de tracte al centre, 
les urbanitzacions o veïnats i al barri del Cros.  

4.1 PER UN POBLE SOSTENIBLE I RESILIENT  

Ens proposem desplegar sis línies de treball que traduirem en objectius i mesures. Aquests són: 

- Planificació i renovació urbana sostenible i resilient: un model de planificació on la 
regeneració de veinats i urbanitzacions sigui l’element vertebrador del nou urbanisme 
local i l’energia un vector que condiciona el model. 

- Edificació: una vila basada en la construcció i rehabilitació sostenible i energèticament 
eficient i autosuficient.  

- Mobilitat: implantació d'una mobilitat sostenible i elèctrica.  

- Energia “Emissions Zero”: transició cap a un nou model energètic urbà descarbonitzat i 
desnuclearitzat, basat en l'eficiència energètica, energia 100% renovable, distribuït i més 
democràtic. 

- Municipi més saludable: metabolisme urbà, residus i economia circular i foment del 
consum i l'alimentació sostenibles. 

Estratègies pel foment de l’economia verda i la creació de nova ocupació digna al municipi. 

OBJECTIUS I MESURES 

Planificar i renovar la planificació i gestió del territori des d’una perspectiva sostenible i 
resilient  

Desplegarem un model de planificació i renovació urbana sostenible i resilient centrat en la 
regeneració ecològica del poble com un element vertebrador del nou urbanisme. 
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Fomentarem la renaturalització de l’espai urbà per augmentar la cobertura vegetal i augmentar 
la biodiversitat urbana.  

Implantarem un Pla de millora vegetal i renaturalització dels medis urbans. 

Impulsarem un model d’edificació basat en la construcció i rehabilitació sostenible i 
energèticament eficient i autosuficient 

- Adaptarem les normes urbanístiques i de construcció per incloure el procés de transició 
ecològica de l’economia (TER) i els objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

- Promourem el disseny i posada en marxa de plans de rehabilitació energètica d’edificis pel 
mandat 2019-2023. 

Implantarem una mobilitat sostenible i elèctrica.  

Promourem un pla municipal de mobilitat elèctrica, propiciant que els taxis tinguin un 80% de 
flota híbrida o elèctrica. 

Dotarem de carregadors de vehicles elèctrics. 

Promourem plans de mobilitat sostenible per a les empreses.  

Fomentarem les flotes elèctriques per als vehicles de logística (neteja, etc.). 

Implantarem benesficis fiscals: Incrementarem del 50% al 75% la disminució de la quota de 
l’impost els vehicles bimodals, i els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del 
petroli (GLP), metà, metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals perquè les característiques del 
motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables. Els vehicles elèctics 
gaudiran d’una reducció del 75%. 

Promoure un model energètic basat en la transició energètica cap a les renovables amb la 
finalitat d’Emissions Zero  

- Promourem sistemes d’autogeneració i autoconsum d’energies renovables (energia solar), per 
aconseguir autosuficiència energètica dels edificis i la flota de vehicles municipals, propis o de 
serveis contractats. 

- Promourem un mínim de rehabilitació energètica d’edificis públics del 6% anual. 

- Simplificarem els procediments administratius per a les instal·lacions renovables, amb 
noves ordenances energètiques. 

- Establirem una bonificació del 50 % de la quota de l’IBI  per a immobles que instal·lin sistemes 
aprofitament térmic o elèctric amb energia provinent del Sol, durant els quatre anys 
posteriors a la reforma. 

Impulsarem el model de municipi més saludables amb màxim aprofitament dels residus 
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Continuarem amb el model de recollida selectiva de la brossa porta a porta, incrementant la 
recollida de plàstics i envasos a dos dies a la setmana en els veinats de Can Raimí, Can Cabot i les 
Ginesteres. 

Fomentarem la reducció de les deixalles orgàniques i residus verds enviats als abocadors, així 
com les deixalles sòlides.  

Potenciarem reciclatge d’una major part dels residus generats maximitzant la reutilització de 
tot tipus de materials. Promourem la reutilització dels residus tèxtils.  

Promourem campanyes de conscienciació ciutadana per al canvi d'hàbits alimentaris. 
Fomentarem les dietes sostenibles i saludables en escoles. Desenvoluparem estratègies per 
evitar el malbaratament d'aliments. 

Promourem estratègies pel foment de l’economia verda  

Fomentarem el creixement de l’economia potenciant iniciatives d’economia verda. Vetllarem 
perquè la indústria emergent estigui basada en models òptims de sostenibilitat ambiental.  
Promourem des de l’administració la compra pública verda i innovadora energèticament i 
ambientalment. 

Promourem el respecte i la cura dels animals com vector ètic de la nostra política de 
progrés 

Farem campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana per a defensar els drets del 
animals a viure dignament. Implantarem el programa CER (Capturar-esterilitzar-retornar) com 
a mètode ètic de gestió de colònies ferals. Treballarem per no permetre l’explotació dels 
animals en activitats lúdiques. Alhora farem respectar les ordenances de recollida 
d’excrements d’animals domèstics amb mesures de sensibilització i disciplinàries. 

4.2 LA SOLIDARITAT, EL VALOR DE LA JUSTÍCIA AL MÓN 

La política de cooperació és part de l’acció internacional del municipi. El primer pas de la 
solidaritat és autoexigència d’austeritat, rigor, eficàcia, eficiència, rendició de comptes i 
transparència en qualsevol política pública i també en el camp de la solidaritat i la cooperació 
internacional. Ens oposarem al desmantellament d’aquestes polítiques.  

Objectiu i mesures  

La política de cooperació com a part de l’acció internacional del municipi 

Farem de la cooperació internacional al desenvolupament una política pública, on el pressupost 
suficient i necessari representi un percentatge d’ingressos propis locals significatiu. 

Donarem suport al teixit associatiu i les ONG’D. 

Aprofundirem en el model de cooperació que impulsem els socialistes pel desenvolupament. 
Potenciarem la cooperació centrada en la governabilitat democràtica, els DDHH, 
especialment les polítiques de gènere i la sostenibilitat i el medi ambient 

�29



Promourem estratègies compromeses amb la idea que qualsevol política de cooperació vagi 
acompanyada per programes d'educació pel desenvolupament. 

4.3 SOCIETAT DIVERSA, POBLE INCLUSIU I CREATIU 

A  Argentona cal que evitem aquestes amenaces:  

Que les dinàmiques del mercat lliure de l’habitatge acabin creant àrees urbanes de població 
predominantment immigrada i amb escassos recursos. Que l’atur augmenti i disminueixi la 
capacitat de la societat de generar progrés i mobilitat social. Que el sistema educatiu i el sistema 
sanitari es dualitzin i acabin creant subsistemes de qualitat i de prestacions. Que les classes 
treballadores i populars, percebin una disminució de la qualitat i la quantitat dels serveis públics. 
Que es produeixi inseguretat o percepció d’inseguretat. Que la joventut no puguin desenvolupar 
els seus projectes professionals i d’emancipació en coherència amb la formació adquirida, que no 
tinguin oportunitats de millora social. 

Per això no es poden dissociar les accions socials i culturals de les actuacions per a la millora tant 
urbanística com social. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promourem un model de garantia d’inclusió i integració  

Continuarem exercint un lideratge al si de la societat i de les institucions per garantir la cohesió 
social, la integració i el progrés social.  

Defensarem el projecte basat en el reconeixement de la diversitat i la defensa de la igualtat 
d’oportunitats.  

Desenvoluparem noves estratègies adequades als constants i accelerats canvis socials. 

Promourem polítiques que facilitin la permeabilitat de les noves expressions creatives, 
artístiques, científiques i intel·lectuals.  

Potenciarem polítiques que promoguin el progrés col·lectiu i la mobilitat social, amb especial 
atenció a la joventut i les dones. 

Reconeixerem i protegirem les cultures diferents.     

Desplegarem actuacions al municipi de reforçament de les polítiques d’inclusió i 
integració 

Continuarem treballant en la millora del poble fent intervencions urbanístiques i socials 
intensificant les polítiques de convivència, d’inserció laboral, salut comunitària, educació 
d’adults, etc.  

Treballarem des d’una visió global, desenvolupant accions integrals en entorns amb especial 
risc de fractura social. 

Donarem suport a les entitats que treballen al poble i que el seu objectiu sigui afavorir la 
convivència, a través de microprojectes que millorin al vida del veïnat. 
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Fomentarem les polítiques, a petita escala, per garantir la convivència afavorint processos de 
mediació. 

Procurarem equilibrar la presència d’alumnes nouvinguts en les diferents escoles.  

Normalitzarem l’exercici de la plena ciutadania, garantint els drets polítics i socials de la 
població immigrada.  

Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes. 

4.4 EQUILIBRI I COHESIÓ TERRITORIAL, PER UNA VILA DE PROGRÉS 

Un dels aspectes que més ens preocupa és la cohessió territorial en els 25 quilòmetres quadrats 
del territori de la vila d’Argentona. En aquest sentit volem remarcar els aspectes següents: 

Vam ser els socialistes els impulsors de la creació de la regidoria de Cohessió en el començament 
del mandat que ara acaba. En aquell moment enteníem que la feina a fer a les urbanitzacions era 
tant important, en volum i necessitat, que era indispensable crear un mecanisme que, de forma 
transversal, coordinés els projectes que calen desenvolupar, el més aviat possible. No només 
d’àmbit urbanístic, sinó també d’àmbit social, plantejant la creació d’espais i serveis que fomentin 
la cohesió veïnal d’aquests barris i veïnats. Per això els socialistes d’Argentona proposem per als 
propers quatre anys, pels veïnats del poble el següent: 

- Can Raimí: En aquest mandat s’ha d’acabar el projecte urbanístic, licitar les obres i començar-ne 
la seva execució. Pel què fa als serveis dels que volem dotar al veïnat proposem  l’adequació d la 
piscina i del seu entorn com a zona d’esbarjo i trobada amb possibilitat d’accés de tots els veïns i 
veïnes del poble.  

- Can Cabot: Acabar el projecte urbanístic, licitar les obres i començar-ne la seva execució. Ha 
estat la darrera urbanització que ha canviat el seu sistema urbanístic, passant del sistema de 
compensació al de cooperació. Tot i això el canvi, i per tant l’assumpció de competències per 
part de l’ajuntament no s’ha acabat de completar. Cal doncs impulsar aquest canvi com a 
primer objectiu: completar la gestió del subministrament d’aigua potable a tot el veïnat; 
millorar la neteja viària; neteja periòdica de les zones verdes i de franges de protecció i 
aillament; manteniment viari i d’enllumenat. En aquest mandat ha de quedar enllestit el 
projecte d’urbanització per tal de poder iniciar les obres un cop finalitzades les de Can Raimí. 
Dissenyar, conjuntament amb els veïns i veïnes de Can Raimí i Can Cabot, la construcció d’un 
nucli d’equipaments cívics i de serveis a la parcel·la destinada a equipaments de la futura 
urbanització de Can Cabot 2. 

- Les Ginesteres: Realitzar les obres d’adequació del local social i del seu entorn com a zona 
d’equipaments, amb capacitat per a diferents serveis: Local Social: Oficina Municipal; Parc infantil;  
Circuit específic d’aparells esportius a l’aire lliure per a gent gran; i petita zona esportiva i de 
lleure. Nou espai per a les bústies a l’entrada de les Ginesteres. 

- Madà: Desenvolupament del projecte reurbanització dels carrers del veïnat;  Actualització dels 
espais de lleure infantil, dotant-los de nous equips adaptats a les noves necessitats; Creació d’un 
circuit específic d’aparells esportius a l’aire lliure per a gent gran; Arranjament dels accessos a peu 
des del centre del poble al veïnat.  

El Cros: 
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- Adequació de l’antiga zona esportiva, camp de futbol, com a zona de lleure i esport per a totes 
les famílies del poble. 

- Transformarem la Plaça Burriac, entrada del cole, en un parc infantil de qualitat amb gronxadors 
i espais per a totes les edats 

- Desenvoluparem un projecte de jardineria i espai públic a la plaça Blas Infante. 

- Consolidarem l’Oficina municipal del Cros com a espai transversal de servei al vilatà, estenent 
el seu àmbit d’ actuació a la resta de veïnats del poble. 

- Desenvoluparem polítiques d’ocupació i de promoció econòmica que treballin de forma 
transversal les problemàtiques afegides que poden sorgir al viure en un veïnat o barri, 
distància, manca de serveis, manca de transport públic... 

- Aproparem els serveis de l’ajuntament, serveis socials, urbanisme, registre al Cros i als altres.  
veïnats i disseminats i implantarem l’oficina mòbil d’atenció al vilatà i l’oficina de l’alcaldia al teu 
barri o veïnat.  

- Treballarem per un transport més eficient i sostenible que connecti els diferents veïnats amb el 
centre del poble i entre ells. 

4.5 EDUCACIÓ PER LA INCLUSIÓ I LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

L’educació és el motor de progrés i de transformació social de la vila. 

Des de l’Ajuntament reforçarem les accions d’informació, orientació i acompanyament a les 
famílies i les AMPA. 

En aquest sentit, tenim molta feina feta i encetada, però també importants reptes endavant, com 
l’assoliment de millores en els resultats escolars i en el nivell educatiu en general; la 
corresponsabilització del conjunt de la xarxa educativa en l’acollida d’alumnat nouvingut; la 
reducció substancial de l’abandonament i del fracàs escolar; l’execució del mapa escolar d’acord 
amb les necessitats dels territoris; el manteniment de qualitat de la xarxa de centres; l’enfortiment 
del rol i les activitats de les AMPA dins la comunitat educativa; la millora en la vinculació entre 
educació i economia real; entre d’altres. 

Les tres grans línies estratègiques que conformen el nostre model de proposta educativa són: 

1) El primer és la recerca i augment de la igualtat d’oportunitats mitjançant el sistema educatiu.  

2) La segona línia és treballar per aconseguir un model educatiu de qualitat 

3) La tercera línia es fonamenta en la construcció d’una vila educadora des de la governança, el 
lideratge local i la corresponsabilitat.  

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure la igualtat d’oportunitats 

Impulsarem la continuïtat de l’ampliació de la xarxa d’escoles bressol. Exigirem al govern de la 
Generalitat que compleixi amb les seves obligacions de finançament d’aquesta etapa educativa. 
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Vetllarem perquè ningú no es quedi sense accés als programes de qualificació inicial i a 
l’educació postobligatòria. 

Introduirem exempcions fiscals per a famílies nombroses i monoparentals (reducció de l’IBI 
fins al màxim legal del 90%, segons els casos). 

Garantirem que les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts de menjador, apostant per 
una educació integradora i inclusiva (beques menjador). 

Impulsarem actuacions de coordinació amb la xarxa educativa de la vila per millorar 
substancialment l’èxit escolar dels alumnes, en allò que pertoca a les competències municipals. 

Reforçarem els serveis de formació compensatòria per a les persones que no han assolit els 
ensenyaments bàsics i per als col·lectius en risc social. 

Atendrem la formació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida apostant pels centres de formació 
de persones adultes. 

Promourem els ensenyaments musicals i artístics, aprofitant les subvencions supramunicipals. 

Treballarem per la atenció i la inclusió de les persones amb necessitats educatives especials. 

Potenciarem la qualitat integral del sistema educatiu 

Accelerarem l’extinció de les situacions de provisionalitat existents. 

Continuarem en la millora de les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius 
públics. 

Promourem projectes de suport a l’escola en matèria de civisme i convivència. 

Potenciarem la formació professional que contribueixi al desenvolupament personal i un 
augment de les possibilitats d’inserció laboral. 

Apostarem per l’augment de l’oferta de la formació professional de grau mitjà i superior i la 
seva vinculació amb la demanda del món laboral 

Incentivarem l’accés i la reincorporació a la formació professional. 

Construirem una societat educadora 

Impulsarem el pacte local amb la comunitat educativa i els agents socials i econòmics. 

Col·laborarem amb el centres educatius afavorint el desenvolupament del seus projectes. 

Impulsarem el compromís de les forces actives i productives de la comunitat amb l’educació. 

Promocionarem accions educatives per fomentar els valors socials com la convivència en els 
espais públics (com els patis oberts, camí escolar segur...), l’ecologisme i el respecte al medi 
ambient, el consum responsable, la solidaritat i el respecte a la diferència.  
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Contribuirem a reforçar el rol de les famílies i de les AMPA amb els projectes educatius. 

Fomentarem la participació del jovent en els consells escolars i en els projectes educatius de 
centre. 

Acompanyarem i orientarem els i les joves en la seva educació, l’accés al treball i l’emancipació. 

Incentivarem la continuïtat dels estudis dels i les joves. 

Potenciarem la vinculació del poble i l’entorn amb els centres educatius. 

Prendrem les mesures necessàries per evitar de la sobrepoblació de les aules escolar i les 
instal.lacions en barracons a l’Institut (IES). 

Impulsarem localment la creativitat jove 

Aquest ha de ser el mandat que trobi la ubicació definitiva al Casal de Joves; hem de cercar un 
espai que dignifiqui d’una vegada per totes la feina que es fa al Casal i doni als joves del nostre 
poble el servei que necessiten i es mereixen.  

Aquest espai ha d’estar ple d’espais municipals  per a la creació jove i fabricació cultural per a 
músics i artistes emergents, companyies d’arts escèniques. 

Elaborarem programes per la promoció cultural (Biennals Joves), afavorint també la promoció de 
les arts escèniques a través dels equipaments culturals de la vila en base a propostes joves, 
innovadores i de producció pròpia d’artistes i artesans.  

Promourem la participació juvenil, des dels barris per aconseguir una ciutadania cultural activa 
jove d’acord amb la coproducció i organització d’esdeveniments culturals a peu de carrer. 

Transformem la relació entre els joves i el municipi 

Potenciarem el foment de l’associacionisme juvenil per implicar més la joventut a la vida 
sociocultural d’Argentona.  

Elaborarem un pla esportiu per a joves per afavorir la seva participació  mitjançant descomptes 
per accedir a serveis esportius municipals i privats fomentant acords de col.laboració.  

Implementarem el Carnet Jove Municipal, per obtenir descomptes i generar activitat jove al 
municipi. 

4.6 INFRAESTRUCTURES I URBANISME 

CONSTRUINT UN TERRITORI PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I INCLUSIU 

OBJECTIU I MESURES 

Per la modernització de les infraestructures 

Treballarem amb claredat per la mobilitat sostenible amb un model de mobilitat on es tendeixi a 
què en l’àmbit urbà la majoria dels desplaçaments es facin a peu o en bicicleta de manera 
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còmoda i segur, a què els desplaçaments més llargs es facin en transport públic col·lectiu i a què 
el vehicle privat (cotxe i moto) es reservi per als desplaçaments esporàdics, prioritzant les 
modalitats sostenibles (ús compartit, propietat compartida, vehicles elèctrics o híbrids, autònoms). 

Desenvoluparem el Pla Estratègic de la Bicicleta que fomenti la creació de xarxes pedalables al 
territori d’Argentona, alhora que defensi els interessos dels vianants.  

Desenvoluparem el Pla Estratègic d’Accessibilitat que fomenti l’adapartació progressiva a una 
vila accessible. 

El pla de urbanisme ha de servir per  configurar un  model de poble integrador de totes les 
urbanitzatcións amb el centre del poble, suprimint les actuals barreres i, entre tots i totes  
fometarem un poble respectuós amb el medi ambient, sense barreres arquitectòniques o 
urbanístiques, ni culturals. 

Fomentarem els espais verds d’Argentona per tal que es pugui gaudir del primer gran valor que 
tenim que és la proximitat a la natura.  

Millorarem l’espai públic al centre d’Argentona, vist que el millor espai, al costat de la font de 
Sant Domingo és un aparcament a cel obert. Creiem que aquesta situació no es pot mantenir. 
Farem un aparcament soterrat al centre del poble i aquest espai guanyera  la presència i dignitat 
que li correspon en  la seva centralitat. 

Aprovarem definitivament el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de forma consensuada. 
Repararem una resposta consensuada a aquells elements que provenen d’estaments superiors 
(Pla Metropolità de Barcelona), que poden ser una amenaça per al territori d’Argentona, 
especialment els laterals de les autopistes. 

Reforçarem la disciplina urbanística, ampliant la freqüència d’inspeccions i la potestat 
sancionadora. 

Establirem terminis obligatoris i raonables, d’obligat compliment per l’Ajuntament, envers els 
particulars, per a la concessió de llicències. Endegarem un pla de xoc per resoldre les peticions 
de llicències, ara en tràmit. 

I prendrem d’immediat les mesures següents: 

- Referem el Pla Director del Clavegueram per actualitzar-ne les dades i els seus objectius, i així 
poder executar els criteris i recomanacions del seu contingut, quan sigui necessari, a l’hora que es 
presentin les problemàtiques urbanístiques. 

- Portarem a terme un programa identificador d’anomalies de mantreniment de vials, voreres, 
calçades, escocells, arbrat, ajardinat i diversitat d’espais públics, per donar qualificacions de 
gravetats i prioritats d’actuació. 

- La construcció i manteniment de les escomeses que es connecten al clavegueram públic, seran 
executades i cobrades als efectats per l’empresa pública municipal Aigües d’Argentona. 

- Actualitzarem el Pla de Mobilitat per poder determinar quins carrers poder ser adequats per 
convertir-se en peatonals i/o de mobilitat invertida, i així poder fer les programacions de les 
renovacions integrals dels vials més necessàries. 
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- Projectarem la inversió econòmica per tal de poder-se realizar la renovació integral de dos 
carrers de la Vila, anualment, de manera que anirien en coordinació amb les prioritats descrites en 
el Pla Director del Clavegueram i d’acord amb les prioritats programa identificador d’anomalies 
de mantreniment,  abans descrits. 

- Farem l’estudi de la situació de tots els parcs infantils, per adequar-los a les normatives de 
seguretat i manteniment, a l’hora per poder fer una programació d’actuació i d’establir les 
necessitats més urgents i necessàries. 

UN URBANISME AMB ROSTRE HUMÀ 

Pel model neoliberal i aquells que li han donat suport i n’han fet  bandera, l’urbanisme ha estat un 
espai d’especulació i, en el fons, de sostracció dels drets que la ciutadania tenia sobre la ciutat. 
Ara hem d’intensificar l’esforç per recuperar la vila i treballar per un urbanisme amb rostre humà. 

Ara que s’aprecia un cert reflux econòmic, en el que es recupera la construcció tant d’habitatge 
com d’espai públic i d’activitat productiva, correm el risc de no encertar amb la política adequada 
i tornar a caure en els mateixos paranys d’èpoques passades. Ara toca que l’actuació socialista en 
el camp de la gestió territorial del municipi en el proper mandat parem atenció en alguns 
objectius molt concrets.  

Així doncs, hem de repensar el fet territorial des de tres punts de vista: 

Des de la integració de les diverses disciplines que conflueixen en la definició i desenvolupament 
del territori (socials, econòmiques, mediambientals, tècniques,...). 

Des del tractament conjunt dels diferents àmbits i escales (carrer, barri, urbanització, poble). 

Des de l’adaptabilitat dels processos de planificació del territori (combinació de plans sectorials 
amb plans directors, estratègics, operatius, comarcals, sectorials i municipals,...). 

També és important tenir en consideració el rol que tindrà la connurbació de Barcelona en el futur 
en relació al municipi d’Argentona, pel que fa a actors econòmics, socials i culturals en un context 
global.  

OBJECTIUS I MESURES 

Treballar intensament en la rehabilitació  

Impulsarem actuacions de rehabilitació amb l’objectiu d’actualitzar els parcs d’habitatges. 

Promourem el manteniment i l’avaluació energètica dels edificis de forma continuada, i 
reforçarem la figura del tècnic de referència per a l’avaluació energètica i de manteniment 
de l’edifici. 

Impulsarem ajuts municipals per finançar polítiques de rehabilitació o actualització dels 
edificis industrials en la perspectiva de major eficiència energètica i transformació del 
paisatge urbà per fer-lo més adequat al model de poble que cerquem. 

Incrementarem la presència pública mitjançant la identificació d’espais d’oportunitat 
(elements buits, posicions estratègiques) on l’Ajuntament pugui exercir opcions de compra i 
liderar les primeres transformacions. 
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Escoltarem les necessitats i dinàmiques del mercat immobiliari i productiu per tal d'aprofitar 
impulsos i sinèrgies amb els diferents sectors apostant per l’equilibri i la reorganització dels 
espais en base a un procés de dinamització de les centralitats amb la participació dels 
operadors. 

Incentivarem la vila compacta com a model sostenible. 

Actualitzarem els plans urbanístics per reequilibrar la proporció entre les funcions 
residencial i productiva. 

Impulsarem la millora dels polígons industrials per convertir-los en base d'activitat productiva i 
generadora d’ocupació, facilitant la convivència amb els teixits residencials. 

Incrementarem la qualitat de l’espai públic integrant-lo en el seu context urbà, amb millores 
de mobilitat i connectivitat d’aquestes àrees. 

Potenciarem nous espais de referència cívica vinculats al reciclatge d’infraestructures i a les 
noves oportunitats d’accessibilitat que es generin (exemple: les Ginesteres). 

4.7 DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA PER LA COHESIÓ SOCIAL, LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS I EL BON GOVERN 

Avui dia és fonamental liderar la gestió dels interessos públics locals en nova òptica. Les 
interdependències entre l’administració, la ciutadania, els agents socials i econòmics i la resta 
d’administracions públiques implica pensar i actuar sota nous paràmetres en la forma de governar 
els afers públics reconeixent la pluralitat d’actors en la construcció del projecte de vila.  

El model de governança que avui es requereix no és aliè a la tradició experimentada a la nostra 
vila quan el PSC ha governat. És una de les característiques que, amb els nostres principis i valors, 
defineixen millor  el nostre estil de lideratge democràtic, i esdevenen peces necessàries, 
complementàries i insubstituïbles en el bon govern de la vila. Un model que es basa en la 
transparència, la corresponsabilització, la desburocratització i la professionalització. 

Modernitzar per guanyar en transparència, credibilitat i millora en la qualitat dels serveis 

Ara correspon aprofundir encara més en la qualitat democràtica de la nostra gestió municipal per 
augmentar la complicitat i cooperació amb la ciutadania en general, incrementant eficiència i 
qualitat els serveis públics 

L’Ajuntament han vertebrat tradicionalment la seva organització al voltant del desenvolupament 
econòmic, l’ordenació del territori, els serveis a les persones i la sostenibilitat. Aquest tipus 
d’organització actua de forma especialitzada i segmentada, a partir d’una concepció de 
responsabilitats polítiques compartimentades, quan la demanda de la societat implica respostes 
de naturalesa complexa a problemes i realitats que són força diferents a situacions passades.  
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Un element clau en la construcció d’aquest nou paradigma d’actuació del govern municipal és 
l’articulació d’una manera de gestionar l’autoritat pública que sigui adequada a la nova estructura 
social. 

A nivell financer els i les socialistes sempre hem mantingut una política fiscal i financera que li ha 
permès emprendre els projectes amb solvència econòmica i responsabilitat.  

Hem de seguir millorant el sistema cap a la garantia de la suficiència i l’autonomia financera del 
municipi i per això promourem mesures per revisar la reglamentació dels impostos locals per 
dotar-los de més equitat i transparència.  

OBJECTIUS I MESURES 

Promourem la participació democràtica, la transparència i la igualtat d’oportunitats 

Promourem formes diverses i creixents de col·laboració, cooperació, coordinació i 
corresponsabilització entre l’ajuntament, la societat civil, els agents socials, les empreses i la 
ciutadania. 

Impulsarem la participació ciutadana amb estratègies de comunicació centrades en l’aplicació 
de les TIC, tot potenciant, també, els sistemes participatius i de consulta ciutadana basats en la 
xarxa digital. 

Continuarem donant suport al moviment associatiu (cultural, veïnal, esportiu, educatiu,...) en 
aspectes de formació, assessorament, recolzament en materials i espais, etc., per tal de millorar 
les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la comunitat. 

Ordenarem i millorarem els canals de participació ciutadana, normalitzant els mecanismes de 
democràcia directa com a mecanismes de debat públic d’idees i propostes, aprofitant la 
potencialitat de les noves tecnologies. 

Donarem suport als processos de millora de les entitats del poble per tal d’enfortir-les i 
potenciar-les perquè serveixin com a eines de vertebració de la societat civil local, de 
transformació, d’espai de trobada i de relació de les persones.  

Implicarem al tercer sector en processos de prestació de serveis com a forma d’apoderament i 
corresponsabilitat de la societat en el territori. 

Promourem la participació en la planificació mitjançant els pressupostos participatius, adoptant 
compromisos d’execució dels projectes escollits. 

Incorporarem la responsabilitat social com a pràctica que adequa i garanteix el compromís de 
l’administració a nous reptes que viuen avui dia les organitzacions. 

Impulsarem un procés de regeneració democràtica i de demostració del nostre 
compromís ètic amb la gestió de la “cosa pública” 

Garantirem l’execució del pressupostos municipal (En els darrers exercicis pressupostaris 
l’execució ha estat solament de l’ordre del 70%, prova de la incapacitat de gestió del govern 
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municipal; partides dedicades a Serveis socials, a cooperació o a Promoció econòmica, han tingut 
execucions inferiors al 66%). La paràlisi gestora ha comportat que no s’invertissin un de cada 
quatre euros, durant el darrer bienni 

Impulsarem l’aplicació del codi ètics, i dels seus de reglaments específics que 
garanteixin un escrutini permanent de l’acció dels regidors i regidores. 

Promourem un model de transparència més enllà de les normatives actuals que 
permeti visibilitzar permanentment l’acció de govern. 

Fomentarem un compromís de legalitat i bon ús dels recursos públics amb sistemes 
d’informació oberts i transparents sobre les implicacions legals i econòmiques de les 
decisions de govern. 

Potenciarem la carrera administrativa i la independència de la gestió de qualsevol sospita 
de dependència partidista de l’acció de govern, tant des de la responsabilitat de 
gestió com des de l’exercici de la funció d’oposició. 

Promourem sistemes d’avaluació permanents i de rendiment de comptes per tal 
d’informar de manera sistemàtica i rigorosa l’acció del nostre govern local amb 
criteris objectius i verificables.  

Farem una administració més eficient i propera a la ciutadania 

Impulsarem el conjunt d’actuacions que treballin per a la simplificació de la tramitació, tot 
posant la proximitat en el servei a les persones i la reactivació econòmica com a prioritats del 
procés de modernització administrativa. 

Accelerarem tots els processos vinculats a la implantació de l’administració digital per convertir-
nos en una administració pionera.  

Farem realitat que la totalitat dels tràmits municipals es puguin realitzar  des de qualsevol 
canal d’atenció  (internet, telefònic, correu i presencial) amb una cura i un esforç especial en 
l’atenció presencial al conjunt de centres municipals de la vila, exigint el compliment del dret a 
resposta que empara el ciutadà. 

Establirem un compromís d’execució temporal als projectes propis i als projectes elegits pels 
ciutadans (pressupostos participatius) 

Activarem la resolució de la totalitat de les queixes justificades sobre l’estat de l’espai públic 
en un termini no superior a deu dies. 

Reorientarem el conjunt de serveis municipals, optimitzant i reformulant la seva forma de 
treballar i d’atendre a la ciutadania, per adaptar-se a les noves necessitats ciutadanes i de la 
societat civil. 

 Adaptarem els horaris de les oficines i serveis d’atenció directa a la ciutadania per contribuir 
a la conciliació de la vida familiar, ciutadana i professional. 
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Posarem en marxa  un mecanisme obert, participatiu, clar, adaptat i viable, d’avaluació de les 
polítiques públiques  exercides al llarg del mandat, que contribueixi a la implementació de 
millores i correccions de les ja executades. 

Desplegarem  les cartes de serveis dels serveis municipals que ho necessitin, a on 
determinarem els nostres compromisos amb els usuaris. 

Crearem un registre oficial d’Estudis, dictàmens i plans, realitzats per l’Ajuntament i els farem 
accessibles als ciutadans. 

Crearem el  Banc municipal d’aportacions participatives ciutadanes  per fer més efectiva la 
participació. 

Enfortirem el paper del Tercer Sector  (cooperatives, entitats i empreses socials sense afany de 
lucre) de la vila en la gestió de projectes impulsats des de l’ajuntament. 

Descentralitzarem la presa de decisions en la gestió de tots els serveis municipals de 
proximitat per agilitzar l’atenció a la ciutadania, l’adjudicació de prestacions i serveis, i fer-la més 
adaptada a la realitat territorial a on s’exerceixi. 

Millorarem les fórmules de contractació. Hem de garantir que els serveis subcontractats 
compleixin els estàndards de qualitat requerits, tant pel que fa  a la prestació dels serveis com en 
les condicions de treball dels seus treballadors i treballadores. 

Incrementarem els mecanismes de control intern que assegurin la qualitat dels resultats i alertin 
ràpidament d’un funcionament anòmal de les tramitacions. 

Potenciarem la transversalitat dels processos i de la informació que els hi és requerida per 
facilitar l’accés cada cop més ràpid i fàcil als tràmits i als serveis, tot assegurant l’acompliment de 
la legalitat que protegeix els interessos de la resta de ciutadans i ciutadanes 

Aplicarem el màxim rigor i solvència en la gestió de les finances municipals 

Mantindrem els nivells de despesa i estalvi per continuar prestant els serveis més necessaris i 
actuant amb una política inversora que ajudi a la reactivació econòmica de la vila. 

Aplicarem una política financera amb visió a llarg termini, rigorosa, estable, responsable i 
compromesa amb les necessitats dels argentonins i argentonines. 

Mantindrem la nostra política fiscal sense incrementar els tipus impositius, més enllà de 
l’augment de l’IPC, exigint però una major participació en la distribució de l’IVA i dels IIEE 
(Impostos Especials de l’Estat). 

Demanarem al Govern de la Generalitat i al govern espanyol que augmentin els recursos 
dedicats als municipis. 

4.8 UNIVERSITAT, IMPACTE SOCIAL I DE CONEIXEMENT AL MUNICIPI 

Els socialistes impulsem als municipis un model territorial de desenvolupament sostenible i 
inclusió social basat en el coneixement, la innovació, el talent i el valor afegit. En aquest model 
juguen un paper clau les universitats, relacionat amb la producció i transferència de coneixement 
que realitzen. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Els centres universitaris, generadors de sinergies al territori 

Col·laborarem amb els campus universitaris per facilitar i reforçar l’impacte social que tenen en 
el territori. 

Fomentarem la recerca aplicada universitària sobre els principals reptes i problemes  econòmics, 
urbanístics, socials i de mobilitat del món urbà. 

Establirem aliances amb altres municipis per propiciar el diàleg, la coordinació i la suma 
d’esforços d’universitats, empreses, instituts i centres de recerca, hospitals...  

Potenciarem i estendrem la les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran.
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