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Memòria Participació Ciutadana 2014 

 

Introducció  

 

L’any 2014, a nivell de Participació Ciutadana, ha estat marcat per la posada en marxa 

del Pla d’Ordenació Urbanísitica Municipal, que ha activat un ampli programa de 

participació ciutadana i que tindrà continuïtat al 2015.  

 

La mobilitat a l’interior d’Argentona i el desenvolupament d’un projecte per a impulsar 

i dinamitzar la Font Picant han resultat els altres grans assumptes que s’han treballat 

en l’àmbit de la Participació Ciutadana durant aquest any. 

 

Al llarg d’aquests mesos i després d’un cert recorregut i posada en marxa del 

Reglament de Participació Ciutadana i del Consell de la Vila, s’ha fet evident la 

necessitat d’afrontar un debat sobre el funcionament dels òrgans permanents de 

Participació i establir les bases per a elaborar un reglament intern del Consell i la 

Comissió Permanent, que permeti millorar l’agilitat i l’eficiència d’aquests espais, així 

com l’assistència i representativitat dels seus membres. En aquest sentit caldria 

abordar i plantejar solucions per resoldre de forma eficaç les absències, substitucions i 

relleus dels representants del Consell. 

 

També es considera important consensuar al plenari del Consell de la Vila un pla anual 

que permeti traçar les línies de treball i objectius i, en conseqüencia, el programa 

d’actuacions i processos que es duran a terme. 
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Projectes i processos de participació realitzats durant el 2014 

 

 

1. POUM 

 

A finals del 2013, la regidoria de Participació Ciutadana va organitzar tres xerrades 

informatives al voltant de qüestions com la demografia, la participació ciutadana a 

l’àmbit d’urbanisme i també sobre els processos d’ordenació urbanística, que van 

donar el tret de sortida a la fase informativa d’aquest procés. Al gener de 2014, la 

Comissió Permanent va validar el programa de Participació Ciutadana presentat per 

l’equip redactor del POUM. Al febrer es va posar en marxa la campanya informativa del 

procés de revisió urbanística amb una sèrie de xerrades informatives i la distribució 

d’un butlletí informatiu. Es va activar un web específic www.poumargentona.cat que 

recull tota la informació, documentació i eines de participació sobre el procés.  

 

Després d’aquesta primera fase informativa, es van organitzar al març tres sessions de 

dinamització obertes a la ciutadania, centrades en: medi ambient i sostenibilitat 

urbana, activitats econòmiques i serveis als ciutadans i model de desenvolupament 

urbà i mobilitat. En paral.lel es va iniciar la distribució d’una enquesta de percepció 

ciutadana, consensuada per la Comissió Permanent al mes de febrer, per tal de 

conèixer la seva opinió sobre temes claus relacionats amb la definició de les propostes 

del POUM, i de les quals es van recollir 148. 

 

A l’abril es va celebrar una sessió extraordinària del Consell de la Vila en què es va 

presentar l’Avanç de pla del POUM per part de l’equip redactor. 

 

Des de finals del 2013 i durant tot el 2014, l’equip redactor del POUM ha anat 

celebrant reunions internes amb representants i grups polítics municipals, així com 

amb tècnics de l’Ajuntament.  

 

A finals d’abril es va aprovar l’Avanç del Pla. Es posa en marxa l’oficina del POUM per a 

rebre les consultes i qüestions plantejades per particulars. També s’exposa el 

document i material gràfic al vestíbul del Saló de Pedra durant el període d’exposició. 

Es celebren diverses reunions sectorials amb col.lectius de diversos àmbits i 

agrupacions durant els darrers mesos de 2014. 
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Des de la regidoria de Participació es col.labora en la logística, difusió i promoció 

d’accions participatives i de comunicació del procés. 

 

A finals d’any s’està elaborant el document d’aprovació inicial del pla. S’obrirà un 

període d’al.legacions i es preveu una sèrie d’accions per a presentar públicament les 

propostes i línies generals del projecte de planejament, amb una exposició gràfica i 

sessions de presentació pública a la ciutadania. 

 

Més informació POUM: www.poumargentona.cat 

 

 

2. PAES 

 

A la sessió de desembre Consell de la Vila d’Argentona del 2013 es va donar llum verda 

al procés participatiu del PAES, pacte d’alcaldes per a la reducció d’emissions de CO2. 

A principis d’any es va activar la plataforma on-line Consensus per a què es poguessin 

fer aportacions a les accions previstes. El pla d’actuació es va aprovar en el ple ordinari 

del mes de març de 2014. 

 

Més informació PAES. Clica aquí 

 

 

3. FONT PICANT 

 

L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona ha posat en marxa en 

aquest 2014 un procés de participació per tal de consensuar un projecte de millora de 

l’espai de la Font Picant, amb la instal.lació de certs serveis i equipaments que 

permetin impulsar la dinamització i promoció d’aquest espai. 

 

La proposta va tenir com a punt d’origen el ple municipal de juny del 2013 arran d’una 

petició del regidor no adscrit Jaume Uribe de dinamitzar aquesta zona emblemàtica del 

municipi. 

 

Després de consensuar el pla de participació, al juny es va presentar públicament el 

procés participatiu de la Font Picant i es va realitzar la distribució d’una enquesta de 

percepció ciutadana, de la qual es van recollir 300 qüestionaris. Amb els resultats 

obtinguts, la Comissió Permanent va debatre sobre les respostes i va plantejar unes 
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línies generals del model de futur per a aquest espai. Es van consensuar tres possibles 

alternatives, segons les propostes més votades pels veïns.  

 

En aquest final d’any s’ha sol.licitat els serveis d’unarquitecte tècnic per donar forma i 

traslladar a imatges les propostes i alternatives plantejades, per tal que la ciutadania 

pugui visualitzar les alternatives proposades i torni a expressar la seva opinió. A partir 

de les noves aportacions que es recullin, la Comissió Permanent traslladarà la proposta 

de desenvolupar tècnicament el projecte. O, en darrer terme, obrir la possibilitat a 

realitzar una consulta a la ciutadania en cas que no s’arribi a un acord sobre una única 

proposta. 

 

Més informació Procés Font Picant. Clica aquí 

 

 

 

4. MOBILITAT 

 

L’Ajuntament d’Argentona va encarregar a la Diputació de Barcelona un estudi per a 

analitzar la mobilitat interior d’Argentona. El treball l’està realitzant la consultora 

CINESI, que va presentar una diagnosi el 23 de setembre en una reunió oberta a tots 

els membres del Consell de la Vila. 

 

A mitjans de novembre es va fer una distribució d’una enquesta de percepció 

ciutadana a tot el municipi i es van establir diversos punts de recollida a diversos 

comerços i equipaments municipals, amb el 10 de desembre com a data límit de 

recollida. També es va dur a terme una recollida de qüestionaris a través 

d’enquestadors de carrer durant diversos dies entre finals de novembre i principis de 

desembre. La consultora està treballant amb l’Ajuntament en la segona part d’aquest 

estudi en què s’aborden qüestions concretes com les de l’aparcament. En poques 

setmanes està prevista una presentació pública per a donar a conèixer els aspectes 

principals d’aquest treball tècnic, i també es farà difusió dels resultats de l’enquesta de 

percepció ciutadana. 

 

Més informació Procés Mobilitat. Clica aquí 
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Pla d’actuació Participació Ciutadana 2015 

Propostes 

 

 Avançar en programa de Participació del POUM 

 Finalització procés de Participació de la Font Picant 

 Presentació pública diagnosi completa mobilitat d’Argentona i retorn del 

procés Participatiu 

 Renovació plenari Consell de la Vila 

 Revisió, anàlisi constitució i funcionament resta de consells municipals de 

Participació 

 Reunió de Poble  

 Elaboració Pla de suport a l’associacionisme 
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ANNEX 
 

 

Totes les actes de la Comissió Permanent i del Consell de la Vila d’Argentona de l’any 

2014 les pots consultar al següent enllaç 

 

 

Documentació i materials processos Participatius 

 

POUM. Aquí 

Font Picant. Aquí 

Mobilitat. Aquí 

PAES. Aquí 

 

 

 

ALTRES CONSELLS DE PARTICIPACIÓ 

 

Convocatòries i Actes Consell d’Esports 2014. Aquí 

Convocatòries i Actes Consell Cultura i Festes 2014. Aquí 

Convocatòries i Actes Consell de Mitjans 2014. Aquí 

Convocatòries i Actes Consell de Patrimoni 2014. Aquí 
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