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ARGENTONA, EL POBLE 

 

QUÈ PROPOSEM: 
 
REGIDURIES 

 La nostra proposta serà la combinació de les tasques pròpies de la regidoría amb 
les de "regidor de barri". S'encomanarà un barri, veïnat o urbanització a cada 
regidor. Aquest serà el màxim responsable de l'àmbit d'actuació i l'intermediari 
directe amb els vilatans. Promoure estratègies de comunicació i reunions 
periòdiques per rendir comptes de la feina feta. 

 El primer que demanarem si hi tenim responsabilitats, es un plànol de distribució 
poblacional, per tenir informació acurada de l'índex d'habitants per zona 
d'Argentona. Així es podran fer plans d'actuació més reals a les necessitats de cada 
veïnat. 

 Crearem la regidoria de Turisme 

 
URBANISME 

 Elaborar un Pla d’Actuació Municipal a llarg Termini, amb participació ciutadana 
a través del Consell de Vila i especialment política, que pacti les actuacions a 
realitzar, en l'àmbit dels grans projectes pendents i encetats de la vila, garantint que 
sigui quin sigui el color del govern al consistori es segueixi treballant amb les 
mateixes directrius. 

 Aconseguir crèdits subvencionats per que els veïns puguin fer front a les 
despeses de la realització de les obres de re urbanització en els carrers que 
s'acordi, via negociació amb entitats financeres, Incasol o tresoreria pròpia. 

 Arranjament de l'espai de la Font Picant La Font Picant es un dels espais més 
emblemàtics d'Argentona, a la contra, dels més oblidats.  

1. Proposem l'arranjament i reparació de la font definitivament perquè torni a brollar 
aigua picant. 

2. Proposem la reparació definitiva dels talussos d'accés a la font. 
3. Proposem convertir l'espai en un dels pols d'atracció turístic i de les famílies 

d'Argentona 
4. Instal·larem bancs i taules, a ser possible de pedra a la zona de la pineda, un parc 

infantil i una zona blava d'aparcament en bateria.  
5. Traurem a concurs públic l'instal·lació d"una guingueta bar/restaurant que podria 

tenir funcions de Punt d'informació Turística i que explotés les instal·lacions d'un 
Bosc Vertical. 

6. Realitzarem les instal·lacions necessàries per habilitar l’esplanada superior per a 
realitzar-hi esdeveniments i fires. 
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  Instar a la companyia Aigües d'Argentona a realitzar les obres d'adequació de la 
xarxa d'abastament. Modificar-ne els estatuts per adquirir les competències de 
clavegueram i poder adherir el cost a les taxes de subministrament. Proposarem l’ 
utilització dels pous municipals i rebaixar les pèrdues un 5% anual del 40% actual. 
Totes aquestes mesures encaminades a reduir la dependència de 
subministraments externs i poder rebaixar el rebut de l'aigua. 

 Arranjament de les parades d'autobús i renovació amb instal·lació de 
marquesines. Segons la rendibilitat, proposta d’augment de freqüències. 
Defensarem l’ integració de la tarifa T10 amb la mateixa zona de Mataró. 

 Estudi de propostes de paviment per a millorar l’estat dels carrers de sorra del 
municipi. Realitzar estudi teòric i pràctic de diferents paviments més resistents en els 
carrers de sorra de la vila i consensuar un Pla d'Actuació. 

 Estudi de l’estat i plantejament de nous parcs infantils a la vila tant en el casc urbà 
com a les urbanitzacions, comprovant l’estat dels espais de joc infantil actual, la 
seva ubicació i la possibilitat d’ampliar-los en tot el terme, per tal de plantejar una 
programació de millora global d’aquests espais. Es reposaran amb caràcter 
d'urgència tots aquells que estiguin malmesos o s'hagin retirat anteriorment. 

 Mapa interactiu/inventari d'estat dels carrers. Actualització de l'inventari de l'estat 
del paviment dels carrers i voreres de la vila d’Argentona a través de participació 
ciutadana ( avisos via foto denúncies per whatsapp ) i de tècnics municipals per 
tal de disposar d’un inventari actualitzat de l’estat del paviment dels carrers per tal 
de definir les actuacions de millora i planificar les inversions. Aquesta serà una de 
les actuacions prioritàries del mandat. 

 Tot i que va ser aprovada una moció recentment al respecte, senyalitzarem els 
nuclis dispersos, urbanitzacions i veïnats de la vila, per tal de que des de qualsevol 
punt, es tingui una bona orientació. 

 Volem un poble net, cada cinc-cents metres hi haurà una paperera en els nuclis 
habitats. 

 Reclamarem la re del Torrent de les Mateves ( Carretera del Cros ) i la seva 
recepció, volem el Cros ben comunicat amb el centre. 

 Estudiarem el cobriment de la piscina municipal per que es pugui utilitzar tot 
l'any. Si és el cas, el sistema d'escalfament es realitzarà amb el suport d'energies 
renovables. Si és necessari, s'habilitarà un altra piscina d'estiu al terme 
municipal. 

 Estudiar i difondre el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), corregint 
les errades comeses per l’anterior govern i valorar la seva conveniència en la 
seva redacció actual. 

 Volem fer atractiva Argentona a inversions: Facilitarem els permisos d’obres, 
simplificant i agilitant els tràmits burocràtics 

 
MOBILITAT 

 Estudiarem la possibilitat d'implantació de zones blaves de pagament tot i 
introduint mesures efectives per facilitar i garantir la rotació de l’aparcament: 
com tiquets de "els primers 30 minuts, gratis" tot i respectant la preferència dels 
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veïns residents a la zona. Es consensuarà amb els establiments comercials 
mesures de promoció per promocionar aparcament gratuït per facilitar les compres. 

 Es revisarà el Pla de Mobilitat per pal·liar els greuges ocasionats amb el sistema 
actual i es faran les modificacions amb el consens del veïns.  

 Estudiar la construcció d'un aparcament soterrat per una empresa concrecionària a 
la Plaça Nova, per donar servei a La Sala i a la zona comercial del centre de la Vila 

 No realitzarem carrils bici per treure places d'aparcament, els carrers seran de 
prioritat invertida amb preferència de la bicicleta. Implantarem el Pla de Mobilitat de 
la Bicicleta 

 Estudiarem d'implantar el sistema d’aparcament que es fa puntualment a la Ronda 
de Llevant a la Festa Major i fer-lo definitiu. 

 Tots els carrers de la vila identificats: Al principi de cada cantonada en el sentit de la 
marxa, tots els carrers amb placa identificativa del seu nom. 

 
MEDI AMBIENT 

 Assegurar el correcte manteniment de les zones verdes i reforçar la col·laboració 
amb Viles Florides. 

 Vetllar pel estricte compliment de la normativa a les companyies subministradores 
de telecomunicacions i elèctriques en el desplegament de la seva xarxa i exigir la 
retirada de les instal·lacions obsoletes. 

 Vetllar pel compliment de la normativa de tinença d'animals domèstics i intermediar 
activament en la solució de les irregularitats que es posin en coneixement de 
l'ajuntament. 

 Realitzar polítiques actives de control de plagues i assegurar el seu seguiment i 
control. 

 Promocionar sistemes de reg eficients, ponències de paisatgisme sostenible, 
compostatge, agricultura hidropònica, etc. i mesures d’estalvi d’aigua 

 Impulsar la compra municipal de productes i serveis respectuosos amb el medi 
ambient  

 Introduir I promocionar el concepte de Veïnats Autosuficients i Sostenibles ( 
Projecte V.A.S. ): 

1. Ser pioners en tècniques de biomassa, energia eòlica, geotèrmia o energia 
solar. 

2. Instal·lacions de re aprofitament d'aigua pluvial i aigües grises junt amb 
aprofitament d'aigües freàtiques per a reg o piscines, previsions de xarxes 
energètiques per el repartiment d’energia mancomunada.  

3. Gestió de jardins estacionals y agricultura orgànica que engloba aeroponía, 
acuaponía o permacultura. tot i emmirallant-nos en el projecte Regen Village o les 
directrius d’ONU-Habitat que es recullen a la seva Agenda Urbana 

4. En tot cas, fomentar l’instal.lació de plaques solars d'autoconsum i sistemes 
mancomunats d'energia, modificant les ordenances municipals per fomentar la 
seva aplicació. 
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 Promocionarem l'eliminació de la bossa de plàstic al comerç i la seva substitució per 
bosses de paper o de ràfia. 

 Redactarem un nou contracte de neteja complert, on hi siguin incloses també les 
zones verdes cedides al consistori. 

 Instal·larem tres punts de càrrega de vehicles elèctrics i en funció de la seva 
utilització, anirem ampliant el parc. La seva primera ubicació serà: Als voltants de la 
Plaça Nova, al Camp de Fútbol i al barri del Cros 

 Instal·larem una Mini Deixalleria permanent a la Plaça Nova ( CD's, Cartutxos 
tinta, làmpades baix consum, piles i làmpades LED ) en format cartell. Depenent de 
la seva utilització, ampliarem a més zones del poble. 

 Recuperarem d’interès per vetllar pel compliment del procés de finalització 
d’explotació de la pedrera La Feu i seguiment dels processos administratius que 
l'afecten. 

 Treballarem junt amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
del Consell Comarcal del Maresme, de la Diputació de Barcelona i de les 
Associacions de propietaris forestals per revertir l'abandonament de la gestió dels 
boscos i acabar amb la plaga del Tomicus. Volem els recursos naturals ven 
gestionats i sostenibles. 

 Tindrem especial atenció a totes aquelles mesures que es puguin implantar al terme 
municipal per tal d’ integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic 
relacionats amb l’energia.  

 Aplicarem mesures per afavorir la recuperació de l'aqüífer de la Riera d'Argentona  

 
TURISME  

 Crearem el Consell de Turisme, del que ja tenim el seu Reglament elaborat i llest 
per posar en marxa, que integra totes les parts implicades i realitzarem un Pla 
Estratègic de Turisme. 

 Promourem l’esplanada superior de la Font Picant per a fer-hi fires 
gastronòmiques, concentracions d'exhibicions de tota mena o concentracions de 
FoodTrucks. 

 Habilitarem una zona blava de pàrquing d'autocaravanes amb estacionament 
limitat, posant Argentona dins les rutes de caravàning europees. 

 Promourem la web municipal de Turisme 
 Promourem les rutes guiades actuals, les de senderisme i les fonts. Prestarem 

especial atenció a arranjar camins, senyalitzacions i fonts del terme municipal, 
amb estreta col·laboració amb el Grup les Fonts. 

 Atraurem inversions per dotar a Argentona d'un Hotel 
 Donarem facilitats per arranjar o reconstruir masies destinades a turisme rural. 
 Amb la supervisió del Consell de Turisme, promourem els Apartaments Turístics. 
 Estudiarem la conveniència de tornar a fer la Festa Major amb la Fira Argilià 
 Estudiarem la possibilitat de fer un mercat de Km 0 i artesanía 
 Instal·larem la Regidoria de Turisme a la casa Puig i Cadafalch, que serà també 

un Punt d'Informació Turístic 
 Potenciarem el Museu del Càntir i la Fira de Ceràmica i Terrissa com a referents 

culturals d’Argentona. 
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 Incrementarem la presència d’Argentona a fires especialitzades en turisme. 

 
ESPORTS  

 Planificarem les inversions de millora i manteniment dels equipaments de la vila. 
Millorarem la seguretat dels equipaments esportius 

 Rehabilitarem les zones esportives dels nuclis dispersos d'Argentona per tal 
que puguin ésser utilitzades, promocionant el seu ús per les entitats i així poder 
descarregar l'ús intensiu de les zones del centre.  

 Activarem el Pla Director de la Bicicleta aprovat recentment pel consistori. 

 
SEGURETAT 

 Proposem instal·lar un sistema de control d'accés al municipi mitjançant 
càmeres de lectura de matrícules amb connexió amb base de dades de la policia 
local. 

 Augment de la freqüència de les patrulles de policia local  
 Promoure Negociació amb bancs, propietaris de pisos i cases deshabitades per la 

seva cessió per a lloguers socials. 
 Vetllar pel estricte compliment de les Ordenances Municipals i lleis afins a les 

persones que exerceixin ocupació de vivendes buides.  
 Actualitzar el Pla d'Autoprotecció d'Incendis, inundacions i terratrèmols 

realitzant si escau, simulacres. Homologar els plans vigents. Promocionar 
l'adquisició de material contra incendis i supervivència. Realitzar conferències de 
Piro jardineria per les zones amb més massa forestal. 

 
BENESTAR SOCIAL 

 Augmentarem l'aportació que es destina a les famílies monoparentals, igualant 
l'aportació al nombre real de famílies en aquesta situació amb les de famílies 
nombroses, segons l' institut d'estadística. 

 Seguiment de tots els casos que arribin a benestar social i no esperar a que es 
posin en contacte amb l'Ajuntament 

 Reclamar augment del servei de pediatria al CAP d’Argentona i el retorn del 
servei d' urgències. 

 Seguirem recolzant el Manifest contra la Violència Masclista. Ampliarem suport 
amb recursos i professionals especialitzats. 

 Reforçarem el programa de Prestacions Individuals de Suport per assolir les 
necessitats bàsiques. 

 
COMUNICACIO 

 Col·locarem un cartell d'informació municipal digital a la Plaça Nova 
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 Promourem l'accés a la xarxa gratuït. En una primera fase amb repetidors des 
dels equipaments municipals i ampliant-se a mesura que s'implementi la xarxa 
municipal programada i la tecnologia ho permeti, a la resta del municipi, prioritzant 
els llocs més turístics. 

 Promocionar l'ús, difusió i accés a les xarxes socials i medis telemàtics dels 
veïns amb l’ajuntament per aconseguir una comunicació més fluida y eficaç. 
Tanmateix exigirem a les companyies distribuïdores de fibra Óptica l'accés 
universal a aquesta tecnologia. 

 Educar en els valors de la sostenibilitat al conjunt de la ciutadania  
 Modificarem el Consell de Mitjans per donar cabuda a la ciutadania, entitats i 

agrupacions als mitjans públics de la vila. 

 
PROMOCIÓ ECONÓMICA 

 Fomentarem polítiques de creació d’empreses i de promoció de l’ocupació. 
Així com promocionar els polígons industrials per captació de grans empreses. 

 No volem un poble dormitori. Realitzarem un estudi de viabilitat per designar 
l’edifici de l’antiga Velcro, entre altres usos, com un aparcament i equipaments, a ser 
la seu d'un Viver d'Empreses obert a la Comarca, mancomunant serveis comuns 
com sales de reunions, sales multimèdia, accés a la xarxa, etc.  

 Fomentarem el Turisme Sostenible per reactivar el teixit empresarial de la vila, tot 
integrant els diferents representants de les entitats que representen el teixit 
comercial al Consell de Turisme. 

 Estudiar la viabilitat de l’actual projecte de Mercat Municipal i consensuar una nova 
ubicació. 

 Impulsarem i promocionarem l'actual Programa Argentona Impuls 

 
AJUNTAMENT 

 Estarem al costat dels treballadors del consistori, serem un equip i vetllarem 
perquè no es malmetin els seus drets. Apostarem per les promocions internes 
dels treballadors. 

 Reforçarem el personal de Medi Ambient 
 Reforçarem l'equip de recursos econòmics si escau i solucionarem les morositats 

que tenen les Juntes de Compensació amb els parcelistes insolidaris. 
 Agilitzar els tràmits administratius. Activarem la resposta a les instàncies que 

es presentin a l’ajuntament mensualment al sol·licitant, independentment si són 
en positiu, en procés o negatives, preferentment per mitjans electrònics. 

 Vetllar que l'ajuntament participi i en termini, de tots els concursos i subvencions 
que es liciten per alleugerir la càrrega econòmica que suporten els vilatans ( 
subvencions per tallafocs, instal·lacions subvencionades d’empreses proveïdores de 
serveis, activitats, cessions, convenis...) i l´infinitat de finançament i recursos d’altres 
administracions (Generalitat, Diputació i Comunitat Europea), vigilant i evitant 
romanents positius d'accions sense desenvolupar. 
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 Valorarem la possibilitat de realitzar una auditoria dels pressupostos de 
l’ajuntament per clarificar com és que al 2015 eren de 13.852.570 € i al 2019 de 
16.283.329 € sense veure millores notables al conjunt de la Vila. 

GINESTERES 

URBANISME 

 Dedicar el 15% del pressupost anual als veïnats i urbanitzacions i nuclis dispersos 
de la vila, en programes de manteniment, arranjament i millora de les seves 
infraestructures, de manera consensuada amb les associacions veïnals. Es 
realitzarà els dos primers anys de mandat per revertir l'oblit permanent que 
l'ajuntament a tingut envers els nostres barris. En els següents, es dedicarà la 
quantitat del 5%. 

 Vetllar per el compliment de les tasques de manteniment 
 Vetllar que l'ajuntament participi  i en termini, de tots els concursos i subvencions 

que es liciten per alleugerir la càrrega econòmica que suporten els veïns ( 
subvencions per tallafocs, instal·lacions subvencionades d’empreses proveïdores de 
serveis, Llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, etc...) 

  Instar a la companyia D'aigües d'Argentona a realitzar les obres d'adequació de la 
xarxa d’abastament per tal de substituir les canonades de fibrociment ( Uralita ) i 
evitar els continus talls al servei, fuites i retirada d'elements que són perillosos 
per la salut. 

 Arranjament de la parada d’autobús actual i segons la rendibilitat, proposta 
d’augment de freqüències. 

 Realització d’un camí per a vianants per poder anar a peu al centre urbà. 
 Revertir les circumstàncies per les quals es varen posar les bústies en concentració 

multi domiciliar i habilitar el repartiment de cartes a domicili per part de Correos 
( Article 37 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal ) 

 Reducció de velocitat dels vehicles mitjançant sistemes físics o controls de velocitat. 
 Vetllar pel compliment i realització de les partides dels Pressupostos Participatius 

adjudicades al veïnat.  
 Manteniment i promoció de les fonts naturals. 

 
EDUCACIÓ 

 Estudiarem i consensuarem la possibilitat de re el Transport Escolar per facilitar el 
desplaçaments dels escolars al centres educatius d’Argentona 

 
MEDI AMBIENT 

 Assegurar el correcte manteniment de les zones verdes del veïnat, especialment 
els entorns del Local Social i el manteniment de l'arbrat i tractaments fitosanitaris 
corresponents 

 Instaurar un dia més de recollida de plàstic del sistema de Porta a Porta 
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 Vetllar pel estricte compliment de la normativa a les companyies subministradores 
de telecomunicacions i elèctriques en el desplegament de la seva xarxa i exigir la 
retirada de les instal·lacions obsoletes. 

 Vetllar pel compliment de la normativa de tinença d'animals domèstics i intermediar 
activament en la solució de les irregularitats que es posin en coneixement de 
l'ajuntament. 

 Realitzar polítiques actives de control de plagues i assegurar el seu seguiment i 
control. 

 Promocionar sistemes de reg eficients, ponències de paisatgisme sostenible, 
compostatge, agricultura hidropònica, etc. i mesures d’estalvi d’aigua 

 Introduir el concepte de Veïnat Autosuficient i Sostenible ( Projecte V.A.S. ): Ser 
pioners en tècniques de biomassa, energia eòlica, geotèrmia o energia solar. 
Instal·lacions de re aprofitament d'aigua pluvial i aigües grises junt amb 
aprofitament d'aigües freàtiques per a reg o piscines, previsions de xarxes 
energètiques per el repartiment d’energia mancomunada. Gestió de jardins 
estacionals y agricultura orgànica que engloba aeroponía, acuaponía o 
permacultura. tot i emmirallant-nos en el projecte  Regen Village  o les directrius 
d’ONU-Habitat que es recullen a la seva Agenda Urbana 

 En tot cas, fomentar l’instal.lació de plaques solars d’autoconsum i sistemes 
mancomunats d'energia, modificant les ordenances municipals per fomentar la seva 
aplicació. 

 Proposarem l’instal·lació d’un dia al mes de la deixalleria mòbil per a apropar i 
fomentar el reciclatge als nuclis urbans dispersos. 

 Proposarem l’instal·lació en època de poda d'un container per a abocament de 
restes vegetals de grans dimensions 

 
SEGURETAT 

 Proposem instal·lar un sistema de control d'accés a l’ mitjançant barreres i 
lectura de matrícules amb connexió amb base de dades de la policia local. 

 Augment de la freqüència de les patrulles de policia local a l’ 
 Promoure Negociació amb bancs, propietaris de cases deshabitades per la seva 

cessió per a lloguers socials. 
 Vetllar pel estricte compliment de les Ordenances Municipals i lleis afins a les 

persones que exerceixin ocupació de vivendes buides.  
 Senyalització, adequació i manteniment de la xarxa d’embornals contra incendis  
 Actualitzar el Pla de Seguretat d'Incendis realitzant si escau, simulacres. 

Promocionar l'adquisició de material contra incendis i supervivència. Realitzar 
conferències de Piro jardineria. En aquest aspecte estudiarem la realització de 
noves sortides d’evacuació per implementar les actuals. 

 
FESTES I COMUNICACIO 

 Integrar a Les Ginesteres al programa de festes de la Festa Major 
 Promocionar l'Associació de Veïns de Les Ginesteres. 
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 Posar en marxa l'Oficina d'Atenció al Ciutadà 
 Promocionar l'ús, difusió i accés a les xarxes socials i medis telemàtics dels  

veïns amb l’ajuntament per aconseguir una comunicació més fluida y eficaç. 
Tanmateix exigirem a les companyies distribuïdores de fibra òptica l'accés 
universal a aquesta tecnologia. 

CAN RAIMÍ 

URBANISME 

 Dedicar el 15% del pressupost anual als veïnats i urbanitzacions i nuclis dispersos 
de la vila, en programes de manteniment, arranjament i millora de les seves 
infraestructures, de manera consensuada amb les associacions veïnals. Es 
realitzarà els dos primers anys de mandat per revertir l'oblit permanent que 
l'ajuntament a tingut envers els nostres barris. En els següents, es dedicarà la 
quantitat del 5%. 

 Vetllar per el compliment de les tasques de manteniment, assegurant pressupostos 
reals i evitant sobre costos en la prestació dels serveis, ja que és un cost que es 
repercutirà als veïns. 

 Accelerar els tràmits i projectes necessaris per escurçar el temps de realització de 
les obres i estalviar en despeses de manteniment 

 Impulsar la Junta de Liquidació. Reactivar la regidoria de recursos econòmics i la 
seva relació amb Diputació per desencallar l’alt índex de morositat acumulat per 
la seva inacció abans que els deutes prescriguin. 

 Impulsar la Junta de Cooperació on els veïns siguin una part activa en la redacció 
de projectes i fomentar processos participatius on s'hi puguin reflectir les 
propostes veïnals, creant una Associació Administrativa de Propietaris 

 Finalitzar el Projecte de Reparcel·lació i la seva inscripció a registre per poder 
donar llicències d'edificació segons el que preveu l'article 39 de la Llei 
d’urbanisme 

 Vetllar que l'ajuntament participi  i en termini, de tots els concursos i subvencions 
que es liciten per alleugerir la càrrega econòmica que suporten els veïns ( 
subvencions per tallafocs, instal·lacions subvencionades d’empreses proveïdores de 
serveis, Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, etc...) 

 Aconseguir crèdits subvencionats per que els veïns puguin fer front a les 
despeses de la realització de les obres de re, via negociació amb entitats 
financeres, Incasol o tresoreria pròpia. 

 Negociar amb Diputació l’eixamplament de la carretera d'Òrrius i especialment els 
revolts. 

 Solucionar el problema de falta d’iluminació pública a la carretera d'Òrrius al 
seu pas per Can Cabot. 

  Instar a la companyia Aigües d'Argentona a realitzar les obres d'adequació de la 
xarxa d’abastament. 

 Arranjament de la parada d’autobús actual i segons la rendibilitat, proposta 
d’augment de freqüències. 

 Realització d’un camí per a vianants per poder anar a peu al centre urbà. 
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 Revertir les circumstàncies per les quals es varen posar les bústies en concentració 
multi-domiciliar i habilitar el repartiment de cartes a domicili per part de 
Correos ( Article 37 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 
Universal ) 

 Renovar les plaques de carrers i afegir les necessàries per a una correcta 
localització i identificació dels carrers. 

 Accelerar totes aquelles actuacions que depenguin de l’Ajuntament per tal de 
facilitar la recepció definitiva de Can Raïmí i estudiar: 

1. Si es pot recepcionar per consolidació, si un jutge així ho sentència a la resolució 
d'un contenciós administratiu (L’Ajuntament es faria càrrec del manteniment, però 
els veïns tindran que pagar les obres pendents d’urbanització mitjançant quotes 
urbanístiques) 

2. Recepcionar per serveis  i realitzar les obres pendents per cooperació ( els veïns 
tindran que pagar les obres pendents d’urbanització mitjançant quotes 
urbanístiques) 

 
EDUCACIÓ 

 Estudiarem i consensuarem la possibilitat de re el Transport Escolar per facilitar el 
desplaçaments dels escolars al centres educatius d’Argentona 

 
MEDI AMBIENT 

 Assegurar el correcte manteniment de les zones verdes de l’. 
 Instaurar un dia més de recollida de plàstic del sistema de Porta a Porta 
 Vetllar pel estricte compliment de la normativa a les companyies subministradores 

de telecomunicacions i elèctriques en el desplegament de la seva xarxa i exigir la 
retirada de les instal·lacions obsoletes. 

 Vetllar pel compliment de la normativa de tinença d'animals domèstics i intermediar 
activament en la solució de les irregularitats que es posin en coneixement de 
l'ajuntament. 

 Realitzar polítiques actives de control de plagues i assegurar el seu seguiment i 
control. 

 Promocionar sistemes de reg eficients, ponències de paisatgisme sostenible, 
compostatge, agricultura hidropònica, etc. i mesures d’estalvi d’aigua 

 Aprofitant les obres de re, introduir el concepte de Veïnat Autosuficient i 
Sostenible ( Projecte V.A.S. ): Ser pioners en tècniques de biomassa, energia 
eòlica, geotèrmia o energia solar. Instal·lacions de re d'aigua pluvial i 
aigües grises junt amb aprofitament d'aigües freàtiques per a reg o piscines, 
previsions de xarxes energètiques per el repartiment d’energia mancomunada. 
Gestió de jardins estacionals y agricultura orgànica que engloba aeroponía, 
acuaponía o permacultura. tot i emmirallant-nos en el projecte  Regen Village  o 
les directrius d’ONU-Habitat que es recullen a la seva  Agenda Urbana 
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 En tot cas, fomentar l’instal.lació de plaques solars d'autoconsum i sistemes 
mancomunats d'energia, modificant les ordenances municipals per fomentar la seva 
aplicació. 

 Proposarem l’instal·lació d’un dia al mes de la deixalleria mòbil per a apropar i 
fomentar el reciclatge als nuclis urbans dispersos. 

 Proposarem l’instal·lació en època de poda d'un container per a abocament de 
restes vegetals de grans dimensions 

 
SEGURETAT 

 Proposem instal·lar un sistema de control d'accés a l’ mitjançant barreres i 
lectura de matrícules amb connexió amb base de dades de la policia local. 

 Augment de la freqüència de les patrulles de policia local a l’ 
 Promoure Negociació amb bancs, propietaris de cases deshabitades per la seva 

cessió per a lloguers socials. 
 Vetllar pel estricte compliment de les Ordenances Municipals i lleis afins a les 

persones que exerceixin ocupació de vivendes buides.  
 Actualitzar el Pla de Seguretat d’incendis i inundacions realitzant si escau, 

simulacres. Promocionar l'adquisició de material contra incendis i 
supervivència. Realitzar conferències de Piro jardineria. En aquest aspecte 
estudiarem la realització de noves sortides d'evacuació per implementar les actuals. 

 
FESTES I COMUNICACIÓ 

 Integrar a Can Raïmí al programa de festes de la Festa Major 
 Promocionar l'Associació de Veïns de Can Raïmí. 
 Promocionar l'ús, difusió i accés a les xarxes socials i medis telemàtics dels  

veïns amb l’ajuntament per aconseguir una comunicació més fluida y eficaç. 
Tanmateix exigirem a les companyies distribuïdores de fibra Óptica l'accés 
universal a aquesta tecnologia. 

CAN CABOT 

URBANISME 

 Dedicar el 15% del pressupost anual als veïnats i urbanitzacions i nuclis dispersos 
de la vila, en programes de manteniment, arranjament i millora de les seves 
infraestructures, de manera consensuada amb les associacions veïnals. Es 
realitzarà els dos primers anys de mandat per revertir l'oblit permanent que 
l'ajuntament a tingut envers els nostres barris. En els següents, es dedicarà la 
quantitat del 5%. 

 Vetllar per el compliment de les tasques de manteniment, que a dia d'avui no es 
realitzen, assegurant pressupostos reals i evitant sobre en la prestació dels serveis, 
ja que és un cost que es repercutirà als veïns. 



PROGRAMA ELECTORAL 2019                                                    

 

 Accelerar els tràmits i projectes necessaris per escurçar el temps de realització de 
les obres i estalviar en despeses de manteniment 

 Impulsar la Junta de Liquidació. Reactivar la regidoria de recursos econòmics i la 
seva relació amb Diputació per desencallar l’alt índex de morositat acumulat per 
la seva inacció abans que els deutes prescriguin. 

 Impulsar la Junta de Cooperació on els veïns siguin una part activa en la redacció 
de projectes i fomentar processos participatius on s'hi puguin reflectir les 
propostes veïnals, creant una Associació Administrativa de Propietaris 

 Finalitzar el Projecte de Reparcel·lació i la seva inscripció a registre per poder 
donar llicències d'edificació segons el que preveu l'article 39 de la Llei 
d’urbanisme 

 Vetllar que l'ajuntament participi  i en termini, de tots els concursos i subvencions 
que es liciten per alleugerir la càrrega econòmica que suporten els veïns ( 
subvencions per tallafocs, instal·lacions subvencionades d’empreses proveïdores de 
serveis, Llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, etc...) 

 Aconseguir crèdits subvencionats per que els veïns puguin fer front a les 
despeses de la realització de les obres de re, via negociació amb entitats 
financeres, Incasol o tresoreria pròpia. 

 Negociar amb Diputació l’instal.lació de passos elevats a la Carretera d’Òrrius 
perquè els vianants puguin creuar la carretera sense perill i poder realitzar la 
recollida porta a porta. 

 Negociar amb Diputació l’eixamplament de la carretera d'Òrrius i especialment els 
revolts. 

 Solucionar el problema de falta d’iluminació pública a la carretera d'Òrrius al 
seu pas per Can Cabot. 

  Instar a la companyia Aigües d’Argentona a realitzar les obres d'adequació de la 
xarxa d’abastament per tal que els veïns de la part de la carretera tinguin els 
contadors a façana i no passin les comeses per altres parcel·les. 

 Arranjament de la parada d’autobús actual i segons la rendibilitat, proposta 
d’augment de freqüències. 

 Realització d’un camí per a vianants per poder anar a peu al centre urbà. 
 Manteniment i promoció de les fonts naturals. 
 Revertir les circumstàncies per les quals es varen posar les bústies en concentració 

multi-domiciliar i habilitar el repartiment de cartes a domicili per part de 
Correos ( Article 37 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 
Universal ) 

 Senyalitzar correctament el carrer de la Concòrdia en ambdós sentits. Arranjar el 
carrer si hi tenim competències, vetllar per els arbres en mal estat, pertanyents a 
Diputació i si convé, la seva retirada. 

 Modificarem el contracte de manteniment d'enllumenat públic d'Argentona per 
incloure a Can Cabot. 

 Accelerar totes aquelles actuacions que depenguin de l’Ajuntament per tal de 
facilitar la recepció definitiva de Can Cabot i estudiar: 

1. Si es pot recepcionar per consolidació, si un jutge així ho sentència a la resolució 
d'un contenciós administratiu (L’Ajuntament es faria càrrec del manteniment, però 
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els veïns tindran que pagar les obres pendents d’urbanització mitjançant quotes 
urbanístiques) 

2. Recepcionar per serveis  i realitzar les obres pendents per cooperació ( els veïns 
tindran que pagar les obres pendents d’urbanització mitjançant quotes 
urbanístiques)  

 
EDUCACIÓ 

 Estudiarem i consensuarem la possibilitat de re el Transport Escolar per facilitar el 
desplaçaments dels escolars al centres educatius d’Argentona 

 
MEDI AMBIENT 

 Assegurar el correcte manteniment de les zones verdes de l’, especialment el parc 
central, on proposem l’instal·lació d'un parc infantil i l’arranjament de la pista de 
bàsquet. 

 Instaurar un dia més de recollida de plàstic del sistema de Porta a Porta 
 Vetllar pel estricte compliment de la normativa a les companyies subministradores 

de telecomunicacions i elèctriques en el desplegament de la seva xarxa i exigir la 
retirada de les instal·lacions obsoletes. 

 Vetllar pel compliment de la normativa de tinença d'animals domèstics i intermediar 
activament en la solució de les irregularitats que es posin en coneixement de 
l'ajuntament. 

 Realitzar polítiques actives de control de plagues i assegurar el seu seguiment i 
control. 

 Promocionar sistemes de reg eficients, ponències de paisatgisme sostenible, 
compostatge, agricultura hidropònica, etc. i mesures d’estalvi d’aigua 

 Aprofitant les obres de re, introduir el concepte de Veïnat Autosuficient i 
Sostenible ( Projecte V.A.S. ): Ser pioners en tècniques de biomassa, energia 
eòlica, geotèrmia o energia solar. Instal·lacions de re d'aigua pluvial i 
aigües grises junt amb aprofitament d'aigües freàtiques per a reg o piscines, 
previsions de xarxes energètiques per el repartiment  d’energia mancomunada. 
Gestió de jardins estacionals y agricultura orgànica que engloba aeroponía, 
acuaponía o permacultura. tot i emmirallant-nos en el projecte  Regen Village  o 
les directrius d’ONU-Habitat que es recullen a la seva Agenda Urbana 

 En tot cas, fomentar l’instal.lació de plaques solars d'autoconsum i sistemes 
mancomunats d'energia, modificant les ordenances municipals per fomentar la seva 
aplicació. 

 Proposarem l’instal·lació d’un dia al mes de la deixalleria mòbil per a apropar i 
fomentar el reciclatge als nuclis urbans dispersos. 

 Proposem l’instal.lació en època de poda d'un container per a abocament de restes 
vegetals de grans dimensions 

 
SEGURETAT 
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 Proposem instal·lar un sistema de control d'accés a l’ mitjançant barreres i 
lectura de matrícules amb connexió amb base de dades de la policia local. 

 Augment de la freqüència de les patrulles de policia local a l’ 
 Promoure Negociació amb bancs, propietaris de cases deshabitades per la seva 

cessió per a lloguers socials. 
 Vetllar pel estricte compliment de les Ordenances Municipals i lleis afins a les 

persones que exerceixin ocupació de vivendes buides.  
 Actualitzar el Pla de Seguretat d'Incendis realitzant si escau, simulacres. 

Promocionar l'adquisició de material contra incendis i supervivència. Realitzar 
conferències de Piro jardineria. En aquest aspecte estudiarem la realització de 
noves sortides d’evacuació per implementar les actuals. 

 
FESTES I COMUNICACIO 

 Integrar a Can Cabot al programa de festes de la Festa Major 
 Promocionar l'Associació de Veïns de Can Cabot. 
 Promocionar l'ús, difusió i accés a les xarxes socials i medis telemàtics dels  

veïns amb l’ajuntament per aconseguir una comunicació més fluida y eficaç. 
Tanmateix exigirem a les companyies distribuïdores de fibra Óptica l'accés 
universal a aquesta tecnologia. 

CAN RIBOSA 

URBANISME 

 Dedicar el 15% del pressupost anual als veïnats i urbanitzacions i nuclis dispersos 
de la vila, en programes de manteniment, arranjament i millora de les seves 
infraestructures, de manera consensuada amb les associacions veïnals. Es 
realitzarà els dos primers anys de mandat per revertir l'oblit permanent que 
l'ajuntament a tingut envers els nostres barris. En els següents, es dedicarà la 
quantitat del 5%. 

 Vetllar que l'ajuntament participi  i en termini, de tots els concursos i subvencions 
que es liciten per alleugerir la càrrega econòmica que suporten els veïns ( 
subvencions per tallafocs, instal·lacions subvencionades d’empreses proveïdores de 
serveis, Llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, etc...) 

 Reactivar les zones esportives i valorar la gestió de la piscina per donar servei 
a les urbanitzacions veïnes 

 Negociar amb Diputació l’eixamplament de la carretera d'Òrrius i especialment els 
revolts. 

 Solucionar el problema de falta d’iluminació pública a la carretera d'Òrrius al 
seu pas per Can Cabot. 

  Instar a la companyia Aigües d'Argentona a realitzar les obres d'adequació de la 
xarxa d’abastament. 

 Arranjament de la parada d’autobús actual i segons la rendibilitat, proposta 
d’augment de freqüències. 

 Realització d’un camí per a vianants per poder anar a peu al centre urbà. 
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 Revertir les circumstàncies per les quals es varen posar les bústies en concentració 
multi-domiciliar i habilitar el repartiment de cartes a domicili per part de 
Correos ( Article 37 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal 
Universal ) 

 Col·locació de papereres 

 
MEDI AMBIENT 

 Assegurar el correcte manteniment de les zones verdes de l’. 
 Instaurar un dia més de recollida de plàstic del sistema de Porta a Porta 
 Vetllar pel estricte compliment de la normativa a les companyies subministradores 

de telecomunicacions i elèctriques en el desplegament de la seva xarxa i exigir la 
retirada de les instal·lacions obsoletes. 

 Vetllar pel compliment de la normativa de tinença d'animals domèstics i intermediar 
activament en la solució de les irregularitats que es posin en coneixement de 
l'ajuntament. 

 Realitzar polítiques actives de control de plagues i assegurar el seu seguiment i 
control. 

 Promocionar sistemes de reg eficients, ponències de paisatgisme sostenible, 
compostatge, agricultura hidropònica, etc. i mesures d’estalvi d’aigua 

 Introduir el concepte de Veïnat Autosuficient i Sostenible ( Projecte V.A.S. ): Ser 
pioners en tècniques de biomassa, energia eòlica, geotèrmia o energia solar. 
Instal·lacions de re d'aigua pluvial i aigües grises junt amb aprofitament 
d'aigües freàtiques per a reg o piscines, previsions de xarxes energètiques per el 
repartiment d’energia mancomunada. Gestió de jardins estacionals y agricultura 
orgànica que engloba aeroponía, acuaponía o permacultura. tot i emmirallant-nos 
en el projecte  Regen Village  o les directrius d’ONU-Habitat que es recullen a la 
seva Agenda Urbana 

 En tot cas, fomentar l’instal.lació de plaques solars d'autoconsum i sistemes 
mancomunats d'energia, modificant les ordenances municipals per fomentar la seva 
aplicació. 

 Proposarem l’instal·lació d’un dia al mes de la deixalleria mòbil per a apropar i 
fomentar el reciclatge als nuclis urbans dispersos. 

 Proposarem l’instal·lació en època de poda d'un container per a abocament de 
restes vegetals de grans dimensions 

 
EDUCACIÓ 

 Estudiarem i consensuarem la possibilitat de re el Transport Escolar per facilitar el 
desplaçaments dels escolars al centres educatius d’Argentona 

 
SEGURETAT 
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 Proposem instal·lar un sistema de control d'accés a l’ mitjançant barreres i 
lectura de matrícules amb connexió amb base de dades de la policia local. 

 Augment de la freqüència de les patrulles de policia local a l’ 
 Promoure Negociació amb bancs, propietaris de cases deshabitades per la seva 

cessió per a lloguers socials. 
 Vetllar pel estricte compliment de les Ordenances Municipals i lleis afins a les 

persones que exerceixin ocupació de vivendes buides.  
 Actualitzar el Pla de Seguretat d’incendis i inundacions realitzant si escau, 

simulacres. Promocionar l'adquisició de material contra incendis i 
supervivència. Realitzar conferències de Piro jardineria. 

 
FESTES I COMUNICACIÓ 

 Integrar a Can Ribosa al programa de festes de la Festa Major 
 Promocionar l'Associació de Veïns de Can Ribosa. 
 Promocionar l'ús, difusió i accés a les xarxes socials i medis telemàtics dels  

veïns amb l’ajuntament per aconseguir una comunicació més fluida y eficaç. 
Tanmateix exigirem a les companyies distribuïdores de fibra Óptica l'accés 
universal a aquesta tecnologia. 

MADÀ 
 
URBANISME 

 Dedicar el 15% del pressupost anual als veïnats i urbanitzacions i nuclis dispersos 
de la vila, en programes de manteniment, arranjament i millora de les seves 
infraestructures, de manera consensuada amb les associacions veïnals. Es 
realitzarà els dos primers anys de mandat per revertir l'oblit permanent que 
l'ajuntament a tingut envers els nostres barris. En els següents, es dedicarà la 
quantitat del 5%. 

 Vetllar per el compliment de les tasques de manteniment, repensar l’actual sistema. 
 Accelerar els tràmits i projectes necessaris per escurçar el temps de realització de 

les obres i estalviar en despeses de manteniment 
 Impulsar que els veïns siguin una part activa en la redacció de projectes i fomentar 

processos participatius on s'hi puguin reflectir les propostes veïnals. 
 Vetllar que l'ajuntament participi  i en termini, de tots els concursos i subvencions 

que es liciten per alleugerir la càrrega econòmica que suporten els veïns ( 
subvencions per tallafocs, instal·lacions subvencionades d’empreses proveïdores de 
serveis. 

 Aconseguir crèdits subvencionats per que els veïns puguin fer front a les 
despeses de la realització de les obres de re urbanització, via negociació amb 
entitats financeres, Incasol o tresoreria pròpia. 

 Negociar amb Diputació l’instal.lació de passos elevats a la Carretera Vilassar a 
Argentona perquè els vianants puguin creuar la carretera sense perill. 

 Solucionar el problema de falta d’il·luminació pública a la carretera al seu pas 
per Madà 
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 Arranjament de la parada d’autobús actual i segons la rendibilitat, proposta 
d’augment de freqüències. 

 Realització d’un camí per a vianants per poder anar a peu al centre urbà. 

 
MEDI AMBIENT 

 Assegurar el correcte manteniment de les zones verdes i repensar els arbres a 
eliminar o futures replantacions. 

 Instaurar un dia més de recollida de plàstic del sistema de Porta a Porta 
 Vetllar pel estricte compliment de la normativa a les companyies subministradores 

de telecomunicacions i elèctriques en el desplegament de la seva xarxa i exigir la 
retirada de les instal·lacions obsoletes. 

 Vetllar pel compliment de la normativa de tinença d'animals domèstics i intermediar 
activament en la solució de les irregularitats que es posin en coneixement de 
l'ajuntament. 

 Realitzar polítiques actives de control de plagues i assegurar el seu seguiment i 
control. 

 Promocionar sistemes de reg eficients, ponències de paisatgisme sostenible, 
compostatge, agricultura hidropònica, etc. i mesures d’estalvi d’aigua 

 Aprofitant les obres de re urbanització, introduir el concepte de Veïnat 
Autosuficient i Sostenible ( Projecte V.A.S. ): Ser pioners en tècniques de 
biomassa, energia eòlica, geotèrmia o energia solar. Instal·lacions de re 
aprofitament d’aigua pluvial i agües grises junt amb aprofitament d’aigües 
freàtiques per a reg o piscines, previsions de xarxes energètiques per el 
repartiment d’energia mancomunada. Gestió de jardins estacionals y agricultura 
orgànica que engloba aeroponía, acuaponía o permacultura. tot i emmirallant-nos 
en el projecte  Regen Village  o les directrius d´ONU-Habitat que es recullen a la 
seva Agenda Urbana 

 En tot cas, fomentar l’instal.lació de plaques solars d’autoconsum i sistemes 
mancomunats d’energia, modificant les ordenances municipals per fomentar la seva 
aplicació. 

 Proposarem l'instalacio d’un dia al mes de la deixalleria mòbil per a apropar i 
fomentar el reciclatge als nuclis urbans dispersos. 

 Proposarem l’instal·lació en època de poda d’un container per a abocament de 
restes vegetals de grans dimensions 

 
EDUCACIÓ 

 Estudiarem i consensuarem la possibilitat de re instaurar el Transport Escolar per 
facilitar el desplaçaments dels escolars al centres educatius d’Argentona 

 
SEGURETAT 
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 Proposem instal·lar un sistema de control d'accés a l’ urbanització mitjançant  
lectura de matrícules amb connexió amb base de dades de la policia local. 

 Augment de la freqüència de les patrulles de policia local al veïnat 
 Promoure Negociació amb bancs, propietaris de cases deshabitades per la seva 

cessió per a lloguers socials. 
 Vetllar pel estricte compliment de les Ordenances Municipals i lleis afins a les 

persones que exerceixin ocupació de vivendes buides.  
 Actualitzar el Pla de Seguretat d’incendis realitzant si escau, simulacres. 

Promocionar l'adquisició de material contra incendis i supervivència. 

 
FESTES I COMUNICACIO 

 Integrar Madà al programa de festes de la Festa Major i promocionar activament les 
festes del barri per la seva continuïtat. 

 Promocionar la Comunitat de Propietaris de Madà. 
 Promocionar l'ús, difusió i accés a les xarxes socials i medis telemàtics dels  

veïns amb l’ajuntament per aconseguir una comunicació més fluida y eficaç. 
Tanmateix exigirem a les companyies distribuïdores de fibra òptica l'accés 
universal a aquesta tecnologia. 

 

 


