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Memòria Participació Ciutadana 2017 

Introducció  

L’any 2017 el departament de Participació Ciutadana ha apostat per la consolidació 

i millora de tots aquells projectes realitzats durant els anys anteriors i que han 

comptat amb una bona rebuda entre la ciutadania, ja sigui organitzada (entitats) o 

no organitzada (ciutadans i ciutadanes d’Argentona). 

Per segon any consecutiu, la regidoria de Participació Ciutadana ha tornat a 

impulsar un procés de Pressupost Participatiu, obrint de nou a la ciutadania una 

important quantitat, 500.000 euros. La iniciativa va tornar a comptar amb una 

destacada participació de la ciutadania en les diverses fases del procés. 

El Consell d’Infància, òrgan per a la participació dels nens i nenes d’Argentona, ha 

engegat la seva segona edició. Enguany, els consellers i conselleres que han passat 

a l’Institut han estat rellevats per alumnes de 5è de les escoles d’Argentona en un 

acte entorn del 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de la Infància. 

La Mostra d’entitats, el Cicle de xerrades i tallers amb entitats, la revisió del 

Registre d’entitats i un millor repartiment de l’ús dels espais municipals són 

accions que s’emmarquen dins el Pla de dinamització del teixit associatiu i que 

s’estan impulsant des de l’inici de la legislatura actual. 

Pel que fa als òrgans de Participació Ciutadana, el Consell de la Vila ha tornat a ser 

un espai de referència per a la dinamització de certs processos, com el disseny del 

pressupost participatiu, o l’actualització del reglament de Participació Ciutadana 

per tal de precisar i ampliar les funcions del Consell de la Vila. 
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Projectes i processos de participació realitzats durant el 2017 

1. Pressupost Participatiu 

Durant els mesos d’agost i setembre es va celebrar la consulta ciutadana, fase final 

del procés participatiu del pressupost municipal que es va endegar a principis del 

2017. 

Un total de 867 persones van participar a la votació, una xifra molt similar a la de 

la primera edició. 

Els projectes més votats van ser: la recuperació del marge esquerre de la riera 

d’Argentona, amb 737 punts; la millora de l’accessibilitat de la via pública, amb 718 

punts; i un nou local per l’agrupament escolta, amb 639 punts. Els participants 

podien escollir un màxim de tres propostes, entre les deu finalistes que se 

sotmetien a votació, atorgant 3, 2 i 1 punts segons ordre de preferència.  

En aquesta edició es van introduir alguns petits canvis en relació al 2016, 

concentrant per exemple tota la consulta en una votació telemàtica o ampliant a 

dos mesos el termini de votació. També es va comptar amb un nou aplicatiu de 

votació online que oferia més opcions de registre a la ciutadania. 

Tal i com es va suggerir des de la comissió de seguiment del procés, formada per 

membres del Consell de la Vila, en aquesta segona edició es va realitzar un major 

esforç de dinamització, organitzant accions de difusió i promoció del procés al 

carrer, coincidint amb diverses festivitats o activitats destacades que se celebraven 

al municipi. 

De nou i donat el volum de feina que genera aquest procés, es va comptar per al 

seu desenvolupament amb la col·laboració de l’empresa de consultoria D-Cas.  

mailto:participacio@argentona.cat


 
 

 
Regidoria de Participació Ciutadana – Ajuntament d’Argentona 
participacio@argentona.cat / Telèfon 937974900 
 

Com a conclusions de l’avaluació d’aquesta edició realitzada des de la Comissió de 

Seguiment i per tal de continuar millorant el procés participatiu, al 2018 es crearan 

dues llistes de projectes per tal que la ciutadania pugui apostar també per 

propostes de petit format i menys cost, i també s’oferirà la possibilitat de votar per 

sistema tradicional d’urna. 

Podeu consultar tota la informació del procés al següent enllaç 

http://argentona.cat/pressupostparticipatiu2017 

 

 

2. Mostra d’entitats 

Aquesta jornada, organitzada íntegrament des de la Regidoria de Participació 

Ciutadana, es va celebrar el dissabte 8 d’abril d’11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00, 

convidant a totes les entitats d’Argentona que formessin part del Registre 

d’entitats a mostrar la feina que fan durant l’any mitjançant dues propostes. La 

primera és la ubicació d’una paradeta a mode d’expositor. La segona és una 

proposta d’actuació de 30 minuts que faci participar el públic assistent en diferents 

punts del recorregut de la mostra. La ubicació d’un estand era condició 

imprescindible per poder fer una actuació. 

Es van organitzar les activitats següents: 
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Dues novetats a destacar van ser la contractació de la marching band Balkan 

Paradise Orchestra, que va amenitzar el recorregut de la mostra a mig matí i a 

mitja tarda, i el canvi de recorregut. 

La marching band va estar molt ben valorada. Pel que fa al recorregut, va generar 

controvèrsies amb els comerciants perquè implicava la no disposició de 

l’aparcament de Can Doro i Cal Guardià. En cas que es repetís en futures edicions 

de la mostra, caldria habilitar un espai d’aparcament alternatiu. 

Tot i això, cal a dir que algunes de les entitats participants que van omplir 

l’enquesta de satisfacció enviada posteriorment a l’esdeveniment van valorar el 

nou recorregut positivament. D’altres, proposaven que en anys posteriors es canviï 

la ubicació de la seva parada per tal de millorar-ne l’afluència, de manera que la 

ubicació de les diferents entitats vagi variant cada any. Una altra observació 

referent al recorregut va ser que la gent no s’acostava fins a les parades que 

estaven al voltant de Can Doro, perquè no anaven més enllà dels jocs gegants que 

estaven ubicats al centre de l’espai. 
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Un últim apunt a tenir en compte és la reserva d’aparcament per a persones amb 

mobilitat reduïda.  

La jornada, com cada any, va servir per millorar la comunicació amb les entitats i 

també per aconseguir que algunes entitats que encara no estaven inscrites al 

Registre Municipal d’Entitats (únic requisit per formar part de la mostra) es 

registressin. A més a més, es va apostar de nou per fer una retransmissió en 

directe des de l’estand de Radio Argentona 

Més informació de la Mostra d’entitats: 

http://argentona.cat/document.php?id=37515 

 

3. Consell d’infància 

L’Àrea de Participació Ciutadana va posar en marxa el 2016 un nou òrgan de 

participació on hi poden participar els nens i nenes de 5è i 6è. En la seva primera 

edició, tenien dos encàrrecs. El primer va ser la creació d’un logotip que 

identifiqués el consell, el resultat del qual en va ser el següent: 

 

 

El segon encàrrec va ser la creació d’un acte dins la programació de la Festa Major 

d’Estiu 2017 amb un pressupost màxim de 1.500 €. Del treball conjunt amb el 

Tècnic de Cultura i la Comissió de la Festa Major van sortir diferents propostes, 
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entre les quals, les més votades pel Consell d’Infància van ser: una gimcana, un 

sopar per als nens i nenes d’Argentona i una discoteca infantil en horari de nit. 

Finalment, es va escollir aquesta última opció.  

L’acte va estar en gran part autogestionat pel Consell d’infància: des del nom fins a 

l’horari, la decoració, la música i el disseny de les entrades. Temes tècnics com la 

contractació del PD i la barra de begudes es van gestionar des de la Regidoria de 

Participació Ciutadana.  

Pel que fa a la valoració de l’acte per part dels Consellers i Conselleres, es va 

valorar positivament l’espai escollit i el fet d’haver-s’ho passat bé preparant tot 

l’acte. Com a punts negatius es va comentar l’horari (de 21:00 h a 00:00 h), que 

impedia que alguns nens i nenes es poguessin quedar fins tard o que la música 

finalment no va ser al 100% del seu gust. També el fet que l’acte fos a l’agost va 

impedir que molts Consellers i Conselleres poguessin venir perquè estaven de 

vacances. 

Es va consensuar que els diners recaptats amb la barra de refrescs i begudes no 

alcohòliques (66€) es donessin a l’associació Famílies Sense Fronteres per la 

Infància, que vetlla per l’escolarització dels nens i nenes d’Haití. 

Quant a la valoració del funcionament del Consell, es destaquen els punts 

següents: 

- Sessions amb el temps suficients i correcte. 

- Periodicitat adequada 

- Utilitat de les normes 

- Dinamització de les sessions útil i correcta 
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- Companys massa xerraires i ambient en general massa xerraire 

- Al traslladar la informació del consell a les aules no els fan cas o bé no els deixen 

espais 

Recollint, doncs, totes aquestes aportacions, durant els mesos de setembre i 

octubre del 2017 es van convocar les primeres sessions extraordinàries del Consell 

per decidir de quina manera es feia el relleu dels membres que passaven a fer 1r 

d’ESO. Es va decidir que entressin un nen i una nena per curs de 5è (en lloc d’un 

nen i una nena per classe) per tal de fer un consell més reduït i on la participació 

de tots els membres fos més efectiva. 

El dia 21 de novembre, entorn del Dia Internacional dels Drets de la Infància, es va 

celebrar l’acte de constitució del nou consell al Saló de Pedra de l’Ajuntament 

d’Argentona. Enguany se’ls ha encarregat l’organització d’un acte per difondre la 

feina del consell durant el calendari ordinari d’aquest, que només s’allarga fins al 

juny del 2018, coincidint amb el curs escolar, i no fins a l’agost com l’any anterior. 

El nomenament dels nous 16 membres s’aprovarà al Ple de gener. 

Més informació del Consell d’infància: 

http://argentona.cat/document.php?id=36736 

 

4- Cicle de xerrades i tallers amb entitats 

El Cicle de xerrades i tallers amb entitats s’engloba dins el Pla de dinamització del 

teixit associatiu d’Argentona, full de ruta de les accions que es volen dur a terme a 

la Regidoria de Participació Ciutadana fins al 2019. Entre elles, cal destacar també 

la Mostra d’entitats. 
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Amb aquest cicle s’han volgut potenciar diferents objectius del pla, com són la 

creació d’una xarxa d’entitats més formada i cohesionada o l’intercanvi 

d’experiències entre entitats. És per aquest motiu que s’iniciarà als mesos de 

febrer i març amb un taller de comptabilitat i un de transparència fets per 

fundacions externes i per gentilesa de la Diputació de Barcelona, i se seguirà amb 

xerrades/tallers a càrrec de les mateixes entitats i d’altres a dutes a terme per 

personal municipal. 

Més informació del Cicle de xerrades i tallers amb entitats: 

http://argentona.cat/document.php?id=39569 
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5- Simplificació del registre d’entitats 

S’ha demanat accés a través de Via Oberta a la documentació que conté la Guia 

d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal de 

repassar entitat per entitat (119 segons registre web) quina documentació hi han 

aportat i així poder extreure-la directament i actualitzar el registre municipal. 

Un cop feta aquesta tasca, es treballarà en un procediment més àgil que permeti 

fer una actualització constant del registre, ja sigui simplificant les instàncies 

d’inscripció i renovació de dades, aprofitant la Mostra d’Entitats per recollir 

informació actualitzada, com s’ha fet fins ara. 

 

6. Reglament d’espais municipals 

De les converses amb entitats per tal de redactar el Pla de Dinamització del Teixit 

associatiu en va sorgir la necessitat d’assolir un millor repartiment de l’ús dels 

espais municipals. 

L’any 2016 ja es va començar a revisar un primer esborrany de reglament que 

s’havia iniciat des de Serveis Territorials. Alhora, es va recopilar informació 

procedent d’altres ajuntaments per tal de veure quina regulació seria la més 

adequada en el cas d’Argentona, sobretot pel que fa al tipus de locals dels quals es 

disposa i la naturalesa de les entitats de la vila. Amb aquestes dades s’ha preparat 

un esborrany que modifica i completa la primera versió de Serveis Territorials, 

tenint en compte la necessitat d’organitzar la gestió, preveient els possibles 

conflictes i els drets i deures de les entitats i els usuaris i usuàries dels espais. 
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Aquest projecte es troba en un estat molt embrionari i cal una propera fase 

consistent a compartir el nou redactat amb Serveis Territorials, per tal que, entre 

altres, facilitin informació actualitzada sobre els locals municipals. També caldria 

regular la cessió de claus dels locals i incloure algun article referent als drets i 

deures dels usuaris i les usuàries.  

7. Consell de la Vila 

Durant el 2017 des de la Comissió Permanent i el Consell de la Vila s’ha intensificat 

l’esforç per incloure assumptes de major transcendència de l’actualitat municipal, 

amb la participació de diversos regidors de govern a diverses sessions que han 

servit per aprofundir en diverses qüestions d’interès. Ha estat el cas de l’estudi 

tècnic per tal de cobrir o climatitzar la piscina municipal, o la presentació de la 

proposta de pressupost municipal. En aquest sentit, també es va treballar en 

l’actualització de les funcions del Consell de la Vila per tal de subratllar al 

reglament de participació el paper consultiu d’aquest òrgan  
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