Programa de Govern 2015-2019

Elaborat per la Coordinadora
de tots per ARGENTONA
entre l’octubre de 2014 i el febrer de 2015
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Manifest de tots per ARGENTONA
Tardor de 2014. Publicat al butlletí número 26, novembre de 2014.

1. tots per ARGENTONA ha de continuar treballant perquè Argentona tingui
un bon govern.
Els governs locals han de ser formats per persones properes, assequibles
i honrades a l’abast dels ciutadans, treballadores i que transmetin confiança,
per tal d’aconseguir la màxima implicació i eficiència en la gestió del dia a dia.

2. Participar en la política municipal és un signe de normalitat i de salut
democràtica
Que els ciutadans diguem el que pensem i el que veiem respecte el que
es fa en la gestió del que és públic, és el millor símptoma per a fer d’Argentona
un bon petit país per viure-hi, reforçant la solidaritat tot fugint de
l’individualisme.

3. tots per ARGENTONA ja forma part del canvi en l’estil de governar, però
va quedar estroncat fa quatre anys amb els pactes excloents dels partits
tradicionals.
Cal superar, sobretot a nivell local, l’actual estructura política basada ens
els partits tradicionals, caminant cap a organitzacions de ciutadans obertes,
transversals i plurals.

4. Per a nosaltres és un orgull ser-hi i seguirem treballant amb humilitat i
fermesa per convertir el desig de molts ciutadans en la realitat de tenir,
novament, un bon govern per Argentona.
Estem convençuts que una bona societat es construeix amb la
participació activa, valenta i coresponsable del màxim nombre de ciutadans.
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5. La corrupció no té res a veure amb el país i amb la política; només té a
veure amb una mala manera de fer de diversos polítics, que utilitzen els
nostres recursos públics, per a enriquir-se.
Rebutgem que de la política se’n faci un ús interessat o partidista, volent
esborrar la feina, l’esforç i la dedicació de moltes persones que es
comprometen, dia a dia, en fer possible una societat millor.

6. Vivim especials i interessants moments de canvi en el nostre país que
demanen incentivar el debat i la reflexió serena, conscients que, com a
ciutadans, tenim el dret de participar tant en la vida social com política.
Estem compromesos amb tots per ARGENTONA, amb el ferm propòsit de
seguir amb l’exigència d’avançar en el camí de transformació política per fer
una Argentona de tots, i per a tots. Apostem decididament per la gestió
econòmica amb transparència total.

7. Cal que ho fem tots plegats.
Iniciem la tardor fent una crida a tots els argentonins i argentonines, a
participar en la concreció d’idees, suggeriments i projectes que recullin les
inquietuds i necessitats col·lectives elaborant una bona proposta electoral, tot
escollint un bon equip de persones per governar Argentona en els propers
quatre anys.

Coordinadora de tots per ARGENTONA
tardor de 2014
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Eixos bàsics de programa
Aprovats en l’assemblea oberta celebrada el 8 de març de 2015 i que es
desenvolupen en aquest programa. Publicats en el butlletí número 28, març´de
2015.
















Assumir la diversitat del municipi com una riquesa i un valor a
preservar.
Potenciar el paper mediador de l’administració entre els vilatans;
sumant esforços entre tots.
Fomentar la coresponsabilitat individual i col·lectiva en la gestió
pública.
Mantenir el caràcter de vila d’Argentona, endreçant-la i planificant els
seus serveis per renovar-los, cada any una mica. Impulsar les bones
pràctiques en el seu manteniment.
Facilitar que tots els Argentonins puguin gaudir de la recollida de
residus porta a porta.
Publicar els resultats, costos i ingressos de la recollida porta a porta.
Consulta als veïns del Cros sobre la modificació de l’ARE que es proposa
al POUM.
Consolidar l’oficina del Pla de barri i transformar-la en l’oficina de
l’Ajuntament al Cros.
Traslladar al Cros l’oferta formativa que s’ofereixi des de l’Ajuntament.
Ser un govern proactiu envers les persones, atent a les seves
necessitats.
Revisió dels usos dels casals de Gent Gran, afavorint les activitats no
sedentàries i el voluntariat.
Impulsar les relacions intergeneracionals i l’intercanvi de valors.
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Tenim un teixit empresarial, ric i divers que necessita més suport de
l’administració. Cal rendibilitzar els esforços del SEMPRE per ajudar les
empreses, els emprenedors i els treballadors que cerquen feina.



Reforçar el teixit associatiu que tenim. L’Ajuntament mai no l’ha de
substituir.
Promoció d’un consell d’entitats per millorar el suport de l’Ajuntament i
coordinar les activitats.
Millorar el funcionament dels consells, fent-los més transparents i
participatius.
Polítiques per preservar la memòria històrica, el patrimoni i la identitat
col·lectiva.
Revisar el model de festes, obrir-lo i trabar-lo amb les entitats.



















Obrir els equipaments esportius els vespres dels caps de setmana.
Interlocució directa amb els joves i les entitats esportives.
Estudiar si el projecte de nova piscina que s’ha fet permet el seu
cobriment.
Avaluar i redefinir els usos i el model de gestió del Casal de Joves per
fer-lo més atractiu i augmentar-ne el seu ús.
Fer de la participació un eix transversal de tota la política; treure-la dels
despatxos.
Iniciar el procés de participació ciutadana en l’elaboració dels
pressupostos.
Potenciar la informació als vilatans, publicar els costos de les activitats i
els serveis municipals.
Gestió integral del territori que tendeixi a l’equilibri entre nucli i
veïnats, les activitats que s’hi practiquen i les persones. Argentona ha
de créixer en qualitat i no en quantitat.
Planificar l’arranjament de camins agrícoles. Millorar la connectivitat
entre veïnats i nucli.
Millorar la regulació que fa el POUM de l’activitat agrària, permetent una
més fàcil gestió del territori.
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Convertir l’espai de la Font Picant en la porta principal d’entrada al Parc
Natural Serralada Litoral, millorant-ne la seva conservació i
manteniment.
Revisar en detall el projecte de POUM pel que fa a la normativa
d’edificabilitat del casc antic.
Revitalitzar el centre històric. Remodelació urgent de la plaça de
Vendre.
Dotar els diferents veïnats d’equipaments i serveis que puguem utilitzar
tots els vilatans.
Recuperar la proposta de cooperativa d’habitatge de cessió d’ús.
Implantar rebaixes fiscals per als propietaris de béns catalogats.
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Presentació: Sempre a prop vostre
Tornem a ser presents en aquestes eleccions mercès a l’empenta que ens heu
fet un important nombre d’argentonins i argentonines, donant-nos el vostre
suport signant l’aval.

Creiem que en som més i que hem estat capaços de fer un bon equip preparat
per governar, per fer la millor gestió en tot allò que ens afecta a les persones
que vivim a Argentona.

Sabem que la comunitat argentonina és diversa, que la composició dels regidors
que hi haurà a l’Ajuntament serà diversa i, nosaltres, la gent de tots per
ARGENTONA també en som de diversos.

La diversitat és un aspecte positiu per a la nostra societat perquè és generadora
de riquesa i, alhora, ens empeny a ser més tolerants, a escoltar més i a tenir en
consideració els altres.

Per poder assolir millors cotes de benestar ens cal relació, comunicació, molta
solidaritat i empatia i, sobretot, treballar en xarxa, treballar plegats. Unir
esforços en el camí que ens duu a trobar objectius comuns i, si hi ha un
conflicte, mediar i saber-nos acompanyar dels que en saben més que nosaltres
per a trobar-hi solucions.

Som novament aquí, amb vosaltres, prop de vosaltres, aportant el que sabem i el
que som, oferint-nos amb humilitat, però amb fermesa i il·lusió, amb l’objectiu
de contribuir prioritàriament en tot el que és més urgent: la resolució de les
desigualtats creixents en la societat i, també, en tots aquells valors que ens
ajudin a ser millors persones.
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Tots junts, plegats, amb vosaltres, serem capaços. Som-hi!
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Argentona pot canviar, però no ho farà sola
La situació econòmica actual ens obliga a tots, poc o molt, a canviar el nostre
ritme de vida, hàbits i prioritats, a ser més solidaris. No són bons moments per a
moltes famílies, empreses, ni tampoc per a les administracions.

Però els Ajuntaments hem de fer front a aquesta situació amb empenta i decisió,
amb eficàcia i gestionant molt bé els recursos de tots per donar els millors
serveis. És necessari un canvi important de mentalitat i convertir aquests
moments en una oportunitat per al futur.

Per això calen uns polítics locals amb vocació de servei, treballadors, bons
administradors, amb carisma i propers a tothom. Un govern que tingui com a
prioritat Argentona i la seva gent.

Som plenament conscients que, malgrat la nostra voluntat d’abordar tots i
cadascun dels punts presents en aquest programa, no serà possible portar-los
tots endavant. S’haurà de prioritzar, planificar, programar i consensuar amb la
ciutadania i les forces polítiques presents al consistori.
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A. Accions per afrontar canvis a l’Ajuntament


Regidors



Personal



Organització municipal



Transparència



Hisenda i tributs



Participació



Seguretat

1.

Formar un govern de persones accessibles, obertes i disposades a escoltar;
amb l’aportació del màxim esforç personal de cada regidor i regidora i d’un
bon treball sistemàtic.

2.

Millorar la gestió municipal, aprofitant el gran potencial humà de
l’Ajuntament, fent-la més propera i transparent, basada en l’eliminació de
despeses supèrflues i prioritzant les necessitats bàsiques dels ciutadans.

3.

L’Ajuntament és l’empresa de serveis més important d’Argentona pels
serveis que ofereix i pels treballadors que té (120-130), per això cal tenir
una bona organització de tots els recursos de les persones, situant cadascú
en el lloc més eficient.

4.

Establir bon clima de relació entre els regidors i el personal treballador
amb l’objectiu de donar el millor servei als ciutadans. El govern marca
objectius i el personal (experts) indiquen el camí per assolir-los.

5.

Agilitzar els tràmits administratius i fixació de terminis de resposta curts
(immediats) a les peticions dels vilatans. Actitud oberta per part de tota
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l’Administració i canals de comunicació directes entre els ciutadans, els
regidors i l’alcalde.

6.

Vetllar per la bona organització i l’eficiència de l’OAC.

7.

Millorar els sistemes d’organització informàtica municipal: base de dades
úniques i/o ben estructurades, sistemes de gestió d’expedients, etc.
Introduir el programari lliure d’ofimàtica.

8.

Desobediència activa respecte la sentència d’enderroc de les cases de ca
l’Oriol.

9.

Iniciar l’elaboració de pressupostos participats amb els ciutadans.

10. Qualsevol projecte que tirem endavant serà amb la garantia d’una bona
gestió dels recursos i un manteniment sostenible per al futur.

11. Transparència total i informació contínua respecte la Hisenda municipal.

12. Compromís de publicar i donar informació clara del que costen els serveis i
les activitats municipals, i de com s’obtenen recursos per afrontar-los.

13. Informació continuada de totes les dades de la recollida de residus i dels
seus resultats, amb informació dels costos i els ingressos que es
produeixen.

14. Incentivar la participació i la coresponsabilització de tothom com a eix de
totes les decisions municipals, amb els processos de treball que calgui.
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15. Repensar el Consell de la Vila perquè sigui el vehicle viu i real de
participació dels ciutadans.
16. Reactivar els Consells municipals de Territori i Medi Ambient.

17. Elaborar un Pla d’Actuació Municipal a quatre anys vista, amb la màxima
participació ciutadana i política, que prioritzi les actuacions a realitzar,
partint de la informació real de l’estat de l’Ajuntament (accions endegades,
capacitat financera...)

18. Suport a les iniciatives populars de caràcter propositiu que es produeixin i
que siguin vinculants en la presa de decisions.

19. Potenciar els drets d’iniciativa, informació i coresponsabilització dels veïns
en allò que els afecta directament.

20. Anul·lar el projecte d’instal·lació de càmeres de vigilància.

21. Garantir la seguretat ciutadana tant com el lliure exercici dels seus drets
tot vetllant el compliment de les normes.

22. Potenciar la policia de proximitat.

23. Revisar de manera participada l’ordenança de Convivència Ciutadana per
implicar més la ciutadania en la convivència i la prevenció de conflictes.

24. Polítiques de seguretat no basades en l’increment de serveis policials sinó
en la de prevenció, l’educació, la inclusió social i la reducció de factors de
risc.
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25. Continuar treballant en l’adequació i millora de la carta de serveis de la
Policia.

26. Impulsar criteris sostenibles en la contractació administrativa de serveis:
estalvi energètic, minimització de contaminació acústica o lumínica, criteris
de cooperació.

27. Intensificar l’activitat mediadora en la resolució de problemàtiques
ciutadanes i la conciliació familiar i veïnal amb col·laboració estreta amb
Jutge de Pau i el Defensor del vilatà.

28. Mantenir la sostenibilitat pressupostària de les finances municipals.
Qualsevol despesa que es vulgui fer s’avaluarà atenent els principis
d’incidència social positiva.

29. Avaluar el destí de la despesa pública. Priorització de necessitats, serveis i
recursos. Per a les inversions i nous equipaments: tenir clar els costos
posteriors de realització i manteniment del servei que s’hi presta.

30. Compromís de pagament als proveïdors a 30 dies.

31. Quantificació econòmica del que es destinarà anualment en la tasca de
suport a les persones en la creació de feina per mitjà de cooperatives o
autònoms.

32. Planificació i programació d’inversions en base a criteris d’eficiència i
d’estalvi.

33. Revisió actualització valors cadastrals
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34. Bonificacions tributàries per a obres de millora dels edificis i elements
catalogats

35. Bonificacions tributàries per a actuacions de millora i embelliment dels
edificis privats. Exempció de taxes per pintar façana.

36. Bonificacions de taxes i ICIO a la construcció de cases en el nucli urbà i a
la rehabilitacions de cases velles.

37. Bonificació o exempció d’IBI a famílies que facin obres de millora en
l’estalvi energètic dels domicilis principals.

38. Estudi de possibles modificacions fiscals: subvenció IBI a primeres
residències, o penalització de l’IBI de segones residències.

39. Incentivar la màxima ocupació dels habitatges del nucli urbà, estudiant la
possibilitat legal d’aplicar recàrrecs a l’IBI en els que estiguin desocupats.

40. Endreçar el batibull de plaques de números del carrerer. Perquè Argentona
funcioni millor cal eliminar la duplicitat de números de policia dels
habitatges.
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B. Donar suport a les persones que més el necessiten


Atur/Pobresa



Gent gran



Joves



Voluntariat



Sanitat

Afrontar el que és més urgent. I l’urgent és estar al costat de les persones que
no tenen feina, persones amb situació de dependència personal, amb risc
d’exclusió i de les que necessiten algú que els cuidi. Fer atenció especial al
col·lectiu de persones amb discapacitats.

41. Promoure programes transversals entre totes les àrees municipals per
acompanyar les persones sense feina fins a aconseguir-ne.

42. Treballar per garantir que totes les famílies amb dificultats econòmiques
tinguin accés als serveis bàsics (habitatge, energia, treball, escoles bressol,
transport públic, educació, sanitat, esport, lleure...).

43. Estudiar la conveniència i/o necessitat de crear un menjador social

44. La gent gran es mereix el millor espai com a Casal. Mantenir les actuals
ubicacions dels dos casals municipals a la plaça Nova i al Cros, fins que
se’n pugui disposar d’altres de propietat municipal.

45. Obrir el Casal de Gent Gran durant els matins, tot incrementant-ne els
usos, afavorint les activitats no sedentàries i el voluntariat.
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46. Impulsar les relacions intergeneracionals i l’intercanvi de valors i de
formació.

47. Acompanyar la gent gran que viu sola creant xarxes de detecció de
problemes.

48. Impulsar al màxim l’autogestió de les persones grans, la seva superació,
formació i creativitat.

49. Crear circuits urbans per a persones grans per al seu desenvolupament
esportiu i pràctiques saludables.

50. Avaluar les necessitats emergents i les de llarg termini per a equipaments
socials: residència d’ancians, pisos assistits o d’acollida puntual, menjador
d’emergència, etc.

51. Crear el Consell de Benestar Social, com a eina de consens per afrontar
totes les polítiques socials.

52. Apostar per l’autogestió dels joves en les seves decisions com a camí en la
seva realització, creixement i coresponsabilització. Les polítiques
municipals han de donar suport continuat a la seva realització personal i
col·lectiva.

53. Acompanyar els joves en la seva educació i formació per a la recerca i
creació de feina, a partir de programes formatius en col·laboració amb la
Generalitat i empreses locals.
54. Revisar l’activitat del Casal de Joves aprenent i treballant els mecanismes
per a la seva autogestió integral.
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55. Promoure polítiques d’igualtat de gènere i que excloguin qualsevol tipus de
discriminació.

56. Promoure polítiques actives de foment d’hàbits saludables, alimentació,
educació.

57. Relació d’estreta col·laboració amb l’Àrea Bàsica de Salut amb campanyes i
activitats conjuntes.

58. Davant les tendències privatitzadores, l’Ajuntament ha d’apostar per uns
serveis públics, universals i de qualitat. S’ha de vetllar pel que fa a les
demandes creixents en aspectes sociosanitaris d’atenció a persones
malaltes, amb mobilitat reduïda, promovent hàbits saludables i de
medicina preventiva.

59. Fer valer la nostra participació en el Consorci Sanitari del Maresme per
recuperar el servei assistencial a l’Àrea Bàsica de Salut els 365 dies l’any

60. Revisar i adequar les ordenances municipals i les bases d’assentament de
criteris per a la prestació de subsidis o ajuts a les persones que ho
necessitin. Potenciar la contraprestació amb serveis i/o voluntariat que
puguin oferir les persones subsidiades perquè puguin sentir-se útils, sentir
que paguen pel què reben i, potser, trobar algun filó d’ocupació per al
futur.
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C. Una vila per a viure, conviure i treballar


Habitatge



Entitats



Festes



Agricultura



Comerç/consum



Empresa



Turisme



Patrimoni



Mitjans



Treball



Llengua

61. Treballar des del primer dia en polítiques d’habitatge adreçades a joves i
grans, recuperant el model de cooperativa de cessió d’ús (Andel) que ja
vàrem proposar el 2007.

62. Crear habitatge social per a situacions d’emergència i necessitat extrema.

63. Les entitats són el veritable puntal de l’activitat cultural, social i esportiva a
Argentona. Ajudar, potenciar i reforçar el teixit associatiu sense immiscirs’hi ni voler-lo substituir.

64. Revisar el model establert per a la celebració de les festes, obrint-lo i
treballant-lo amb totes les entitats.
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65. Revisar el funcionament de la Comissió de Festes perquè sigui més atractiu
i participatiu.

66. Obrir debat sobre si caldria revisar l’estructura actual de la Festa Major per
l’esllanguiment de participació en el sector més clàssic.

67. Adaptar el model de gestió de banc de terres agrícoles per posar-les a
disposició de les persones que les vulguin treballar.

68. Potenciar el petit comerç local amb polítiques de suport a la gestió
empresarial i formatives, dirigides als comerciants i als consumidors per a
la seva promoció i l’increment de vendes.

69. Fer polítiques per reforçar i ampliar l’oferta comercial aprofitant les
possibilitats d’un carrer Gran pensat per a les persones.

70. Apostar pel consum de proximitat que enforteix el comerç local i les
relacions socials.

71. Polítiques de conciliació del sector agrari local amb el sector comerç.
Producció i comercialització.

72. Cal la revitalització urgent del centre històric, amb la remodelació
prioritària de la Plaça de Vendre com a motor dinamitzador del comerç en
el nucli antic.

73. Revisar i incentivar el mercat setmanal del divendres al nucli urbà.

74. Revisar i potenciar els mercats del veïnat del Cros.

19

75. Tenim un teixit empresarial ric i divers que necessita més suport de
l’administració. Cal rendibilitzar els esforços del SEMPRE per donar suport
a emprenedors, treballadors i empreses.

76. Fer que La Sala, el Museu del Càntir, la Font Picant i Can Puig i Cadafalch
siguin un motor de dinamització econòmica per al comerç local, integrant
les seves activitats amb les ofertes comercials.

77. Continuar les polítiques de recuperació històrica del patrimoni i d’identitat
col·lectiva.

78. Foment del turisme incloent-hi rutes de muntanya, circuïts culturals,
sobretot en caps de setmana i estones de lleure.

79. Revisar l’estructura i el funcionament del Consell de Mitjans. Fer-lo més
útil per a la informació i participació ciutadana.

80. Valorar l’adquisició de la llicència de TVA per convertir-la en un mitjà
informatiu local amb uns mínims de qualitat de continguts.

81. Fomentar l’aprenentatge del català i la formació contínua en totes les
edats, com a eina bàsica de cohesió social i instrument per entendre’ns la
gent d’aquest país.

82. Vetllar perquè en l’administració tothom escrigui i parli bé el català.

83. Sensibilitzar els comerciants amb campanyes per a un ús social i correcte
del català, tant escrit com parlat.

84. Després d’una etapa en què s’ha expulsat les petites activitats productives
del nucli urbà, cal replantejar una nova localització de petits tallers
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manuals (modistes, artesans...) i de serveis a la producció en el nucli urbà,
sempre que les noves possibles activitats no suposin una agressió
contaminant vers el veïnat.

85. Afrontar solucions a l’atur amb l’objectiu d’intentar assolir-ne una reducció
d’un 10% anual. Generació d’accions per a impulsar l’autotreball.

86. Suport econòmic a persones especialment afectades per la crisi i l’atur. Cal
tirar endavant polítiques que prioritzin la resolució de les seves necessitats
no només per la via del subsidi sinó dotant-los de recursos que puguin
permetre la regeneració de la seva economia amb l’objectiu d’eliminar la
perpetuació de la seva precarietat.

87. En l’àmbit del treball, donar suport a projectes de cooperació productiva
empenyent polítiques públiques de promoció econòmica basada en el
cooperativisme, l’economia social i en el treball en el territori. Potenciar un
model productiu encaminat a cobrir necessitats abans que a l’obtenció de
beneficis, afavorint l’activitat a l’agricultura, la ramaderia, la producció
artesanal, la recuperació d’oficis tradicionals, així com activitats associades
al reciclatge i la reutilització de materials. Donar-los preferència a l’hora
d’obtenció d’ajuts o cessió d’espais en equipaments públics per iniciar la
seva activitat, posant els mitjans d’informació municipals a la seva
disposició.

88. Dotació de serveis i econòmica per garantir la formació continuada de nois
i noies que tenen dificultats en el seguiment dels estudis reglats, amb el
màxim d’ofertes i el més variades possible (PFI).

89. Impulsar les relacions aportacionals: jo et dono/tu em dones.
Contraprestacions de serveis tipus Banc del Temps.
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D. Una aposta per a la qualitat de vida, activa i
saludable


Urbanisme



Poble



Veïnats



Camins



Font Picant



Velcro



Esports



Educació



Biblioteca

90. Acabar la redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal)
concretant-lo en tres objectius bàsics: cohesió del territori, creixement
contingut i que sigui una eina útil en la gestió urbanística del dia a dia,
adequat a la realitat argentonina.

91. El nou POUM modifica el projecte de l’ARE del Cros permetent construir
blocs de pisos a la Plaça Salvador Dalí. Com sigui que, al llarg de la història
del barri, els veïns sempre han reivindicat la conservació de la plaça tal i
com està i així ho va recollir el projecte de l’ARE, proposem una consulta
vinculant per a conèixer si els veïns realment volen aquest canvi.

92. Potenciar les zones agrícoles, en especial aquelles que gaudeixen de
recursos hídrics.
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93. Pla per aconseguir l’adequada explotació de l’espai agroforestal perquè es
mantingui net i endreçat, tot obtenint recursos derivats de la seva
explotació.

94. Fomentar la recuperació del pastoreig com a medi de vida, mantenint net
el sotabosc i, alhora, generar activitat econòmica.

95. Gestió de l’aigua. Cercar l’eficiència de gestió en la Companyia d’Aigües,
millorant al màxim la captació, regulació i distribució dels recursos hídrics,
tant externs (ATLL) com propis (conca de la Riera).

96. Embelliment del centre urbà. Argentona vila endreçada. Pavimentar els
carrers del nucli antic recuperant la presència de llambordes a l’estil del
carrer del Rosers.

97. Campanya d’impuls per a l’endreça particular de façanes de tot el nucli
antic i per extensió a tot el municipi.

98. Potenciar l’establiment de noves construccions en els solars sense edificar
en el nucli urbà i la rehabilitació de cases velles aplicant bonificacions a
l’ICIO i taxes municipals.

99. Concessió de crèdits tous o intermediació amb entitats financeres, i
bonificació o exempció real d’IBI a famílies que facin obres de millora en
estalvi energètic en els seus domicilis principals. Campanya de
sensibilització assessorant-nos, per exemple, amb Som Energia.

100. Can Doro/cal Guardià. Abordar la redacció d’un projecte que tingui el
màxim consens partint d’un equilibri entre espai lliure i equipaments.
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101. Analitzar la situació actual de les urbanitzacions de can Cabot i can Raimí.
Treballar i actuar amb decisió amb els propietaris per avançar en la
recepció definitiva de les urbanitzacions.

102. Fomentar la vida associativa i cultural dels veïnats perifèrics i la interacció
amb els veïns del nucli urbà fent que a cada veïnat hi hagi un equipament
que pugui ser d’interès per a tots els vilatans.

103. Crear un centre cívic a l’antic restaurant de les Ginesteres i revitalitzar la
seva zona esportiva.

104. Dotar de centre cívic o possibilitar l’existència d’altres serveis (botigues) al
sector d’equipaments de Can Raimí i Can Cabot.

105. Difondre l’existència de les pistes públiques de tennis al veïnat de Madà
perquè els vilatans sàpiguen que poden fer-ne ús.

106. El Pla de Barri del Cros ha estat una eina molt important de millora de
l’urbanisme i de les condicions socials del veïnat. Finalitzar les obres
previstes al projecte integral amb independència que la Generalitat
segueixi incomplint els seus compromisos de finançament.

107. Transformar l’Oficina del Pla de Barri, canviant la seva ubicació, en seu
permanent de l’Ajuntament al veïnat, mantenint les activitats de
dinamització social, cultural, formativa i laboral que van iniciar-se amb el
Pla i que han de seguir quan aquest finalitzi.

108. Retornar l’actual seu de l’Oficina del Pla de Barri a les entitats del veïnat.
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109. Crear les “Aules municipals de formació” a la nova oficina de l’Ajuntament
al veïnat del Cros, on es concentrarà tota l’oferta de cursos que proposa
l’Ajuntament d’Argentona.

110. Potenciar les relacions entre el nucli urbà i els veïnats, amb la creació o
recuperació de camins i carrils bici que els connectin.

111. Planificar l’arranjament de camins agrícoles.

112. La Font Picant és una prioritat pel seu valor natural i potencial turístic. Cal
recuperar la beta d’aigua picant, reendreçar el seu espai físic i dotar-la de
serveis no agressius que facilitin el seu ús, tant per als argentonins com
per als visitants. Creació de rutes i circuits de muntanya, natura i turisme.

113. Parc de la Serralada Litoral. Argentona és un dels municipis que aporta
més superfície al Parc i, per tant, més contribució econòmica al Consorci
que el gestiona. És per aquesta raó que cal exigir més presència
d’activitats del Parc en el nostre municipi. La Font Picant és el lloc ideal, és
una porta del Parc que ha d’esdevenir la porta principal.

114. La Velcro: fàbrica de projectes i recursos. Concebim l’antic edifici de la
fàbrica Velcro com un centre d’usos polivalent, mantenint la seva
estructura arquitectònica. Cal un projecte integral per a definir espais i
usos: seu del casal de joves, hotel d’entitats, espai de desenvolupament
productiu per a petits emprenedors, habitatge jove amb serveis
mancomunats.

115. Revisar la situació actual del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals i
avaluar necessitats reals: utilització per part dels clubs, necessitats de la
pròpia regidoria...
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116. Si el projecte actual de piscina d’estiu ho permet, la cobrirem per ampliar
el seu ús durant tot l’any per a la pràctica continuada de tot tipus
d’activitat esportiva i de salut.

117. Fer un manteniment eficient de les instal·lacions esportives i assegurar
l’adequat manteniment de la nova gespa del camp de futbol.

118. Estudiar la viabilitat d’instal·lar una caldera de biomassa per a les
necessitats de la zona esportiva.

119. Cercar alternatives d’ús esportiu per a l’antic camp de futbol del Cros.

120. Impulsar l’Escola Esportiva per a nenes i nens introduint-los en les
pràctiques esportives no competitives.

121. Obrir els equipaments esportius els vespres dels caps de setmana per a la
pràctica de l’esport com a alternativa a les activitats d’oci nocturn de molts
joves.

122. Fer polítiques transversals en educació, cultura, joventut, benestar social i
esports promovent estils de vida saludables.

123. Estil de vida lliure de drogues. Actuació transversal en totes les àrees
municipals, basades en l’educació i les bones pràctiques, bona alimentació
i pràctica de l’esport.

124. Impulsar la millora de tots els processos en l’àmbit educatiu.

125. Ampliar els usos socials dels equipaments educatius.
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126. Potenciar el paper del Consell Escolar Municipal.

127. Assegurar les places escolars d’ensenyament no obligatori, per a nens i
nenes de 0 a 3 anys en les Escoles Bressols. Suport o subsidiació a famílies
amb manca de recursos materials

128. Mantenir l’actual ubicació de la Biblioteca, millorant-ne les instal·lacions i
el servei, fins que no es consensuï un nou espai. Valorar si el projecte de la
Velcro pot encabir la futura biblioteca.
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E. L’espai públic i els serveis


Mobiliari urbà



Neteja viària



Residus



Clavegueram



Enllumenat



Arbrat i zones verdes



Mobilitat

129. Gestionar eficientment els recursos per mantenir i millorar la qualitat dels
serveis, fomentant que tots ens fem nostre allò que és públic.

130. Ampliar les competències de la Companyia Municipal d’Aigües
d’Argentona i convertir-la en l’empresa municipal de serveis per a millorar
la qualitat d’aquests i com a eina de creació d’ocupació.

131. Manteniment de la via pública. Redactar un pla plurianual per a la
renovació progressiva de la via pública, que inclogui l’eliminació de
barreres arquitectòniques i l’adequació de mobiliari urbà per a les
persones amb dificultat de mobilitat o invidents.

132. Millorar les zones de jocs infantils de les places públiques.

133. Crear àrees específiques, tancades, per als gossos per evitar que envaeixin
els espais públics destinats a les persones i, sobretot, els nens.
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134. Avaluar els procediments de neteja viària per fer-los més efectius i el
menys molestos possible.

135. Fomentar la implicació ciutadana i vetllar per les bones pràctiques amb
programes de sensibilització respecte del manteniment de l’espai públic
(mobiliari, residus, excrements d’animals de companyia, neteja...). Calcular
i publicar els costos de neteja, reparació i reposició de materials que ha
d’afrontar l’ajuntament degut al mal ús que es pugui fer de l’espai públic.

136. Insistir, si convé amb contundència, respecte de l’obligació dels propietaris
de gossos de recollir els excrements de les seves mascotes a la via pública.

137. La vegetació dels espais públics té efectes positius sobre la salut. Les
plantes netegen l’aire, retenen la pols, combaten l’estrès i tenen efectes
antidepressius. Malgrat les incomoditats degudes a episodis puntuals
d’al·lèrgies per pol·len, la presència d’arbres i plantes és essencial. Cal una
bona política de manteniment d’arbrats i jardins en l’espai públic i, si
convé, de reposició d’exemplars per espècies més resistents i menys
necessitades d’aigua.

138. Avaluar els protocols de poda de l’arbrat viari, donant informació contínua
als veïns afectats perquè tinguin coneixement dels procediments i sistemes
i criteris de poda, així com de la seva periodificació i calendari.

139. Avaluar els protocols del tractament fitosanitari d’arbres i altres plantes de
l’espai públic per adaptar-los a criteris menys químics i més ecològics.

140. Fomentar amb campanyes informatives la reducció de residus.

141. Ampliar la recollida selectiva de residus porta a porta a tot el municipi per
facilitar aquest servei als ciutadans que encara no el gaudeixen.
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142. Seguir fomentant l’autocompostatge domiciliari amb la reducció de la taxa
d’escombraries i fer-ne difusió perquè aquesta pràctica sigui més
coneguda.

143. Millorar la gestió de la fracció orgànica dels residus amb la construcció
d’una planta de compostatge municipal.

144. Revisar el funcionament de l’àrea d’emergència del carrer Bellavista per a
evitar tant els abocaments massius i indiscriminats de residus com
l’escampament posterior pels remenadors.

145. Seguir col·laborant amb l’Associació de Municipis per a la recollida
selectiva porta a porta amb l’objectiu de difondre aquest sistema de
recollida i, també, ajudar a millorar els nostres resultats de recollida.

146. Seguir implicats en l’Estratègia Catalana Residu Zero assumint els reptes
de reducció que es proposen en els seus objectius.

147. Aplicar el Pla Director de Clavegueram.

148. Reactivar el programa de renovació de les xarxes d’enllumenat públic,
implementant nous equips per a la millora de la qualitat lumínica i la
reducció del consum energètic: canvi de làmpades incandescents per leds
o altre enllumenat més eficient amb un menor consum energètic i
econòmic.

149. Crear aparcaments perifèrics i dissuasius a les entrades d’Argentona: zona
nord (Pont d’en Bauxes), carrer Bellavista amb carretera de Vilassar i al
lateral de la Ronda de Llevant.
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150. Revisar el projecte d’aparcament a la plaça Nova i posar la seva
construcció a participació amb botiguers i ciutadania.

151. Pacificar el trànsit de vehicles. Accions educatives i de col·laboració amb
AMPAs i direcció de les escoles tendents a la reducció de la utilització de
vehicles a l’entrada i sortida de l’escola. Creació de voluntariat
d’acompanyament per a grups de nens.

152. Bus Hospital. Campanya d’informació i sensibilització ciutadana de la
importància que té l’existència d’aquest transport col·lectiu per als nostres
desplaçaments cap a l’Hospital, veïnats i dins el nucli urbà (en especial per
a la gent gran que es desplaça de la zona sud del municipi en direcció al
CAP, estudiant una possible bonificació o gratuïtat del bitllet).

153. Estudiar la possibilitat de posar el servei d’autobús d’Argentona a l’estació
de Cabrera en hores punta.

154. Estudiar la possibilitat d’ampliar els horaris del bus del Cros els caps de
setmana.

155. Estudiar la viabilitat econòmica amb l’empresa de transports públics, per a
implantar un trajecte de bus Argentona-Barcelona en hores punta
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Annex 1. Compromís de retorn de l’acta de regidor

La creació de la Candidatura de tots per ARGENTONA que es presenta a les
properes eleccions municipals del 24 de maig de 2015 ha estat un procés de
treball en equip i referendat finalment en Assemblea Oberta a la ciutadania. És
un equip integrat per moltes persones que han esmerçat moltes estones de la
seva vida a continuar vertebrant una alternativa política d’àmbit local, útil per al
conjunt dels argentonins i argentonines.

La feina feta es palesa per mitjà dels nostres butlletins tramesos als vilatans que
recullen els principis i objectius i en el programa de govern que es proposa per
al mandat 2015-2019, que són la plasmació de les il·lusions posades en aquest
projecte per molta gent que ha assistit a les assemblees o reunions, que hi ha
participat o col·laborat, que s’han implicat a fons en el projecte, i que s’han fet
avaladors permetent que tots per ARGENTONA es presenti novament com a
agrupació electoral, i que finalment acabarà donant la confiança votant el dia
24 a tots per ARGENTONA.

És per això que jo, [nom candidat], que formo part de la llista electoral de tots
per ARGENTONA, assumeixo públicament els principis, el manifest de tardor de
2014 i el programa de govern que es proposa i em comprometo a:

1. Reconèixer a la Senyora Leonor Ventura i el Sr. Pep Coma, l’autoritat de
vetllar, en representació de l’Assemblea de tots per ARGENTONA, reunida
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avui a la Plaça de Vendre d’Argentona en motiu de l’acte de final de
campanya electoral, pel compliment ferm dels valors ètics, així com de la
seva capacitat de convocar Assemblees i d’iniciar processos de discussió i
debat sobre la meva tasca a l’Ajuntament, en el cas que formi part del
consistori d’Argentona durant el mandat 2015-2019.

2. Acceptar els acords que les assemblees convocades aprovin per majoria i
retornar l’acta de regidor de l’Ajuntament d’Argentona al grup de tots
per ARGENTONA pel qual m’he presentat a les eleccions si, arribat el cas,
així s’acordés.

Aquest document el signem de manera pública i davant de l’Assemblea, per a
que en quedi constància pública i notòria com a reconeixement de l’acceptació
del seu contingut.

Se signa, a 22 de maig de 2015.

Candidat

Leonor Ventura

Pep Coma

en dono fe

en dono fe
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Annex 2. Ideari que regeix el funcionament de TxA
Elaborats la tardor del 2006 i modificats la primavera de 2011

Principis i objectius que han d’inspirar i presidir l’actuació de les persones que formin
part del grup electoral tots per ARGENTONA i, en especial, la dels que tinguin
responsabilitats de gestió municipal.

PRINCIPIS

1r

L’exercici de la política ha de ser entès com una voluntat de servei als vilatans.
L’ajuntament és constituït per tots els vilatans amb igualtat de drets i
responsabilitats.


L’ajuntament no és una entitat independent dels vilatans, sinó una eina que
aquests tenen per gestionar de la millor manera possible els aspectes sobre
els quals tenim capacitats i competències.



Assumim que els nostres càrrecs electes poden ser revocats si hi ha una
mancança clara d’aquesta voluntat de servei.



Els ciutadans han de tenir un accés fàcil i directe als càrrecs electes de TxA.



S’ha de remodelar l’estructura de l’administració municipal amb l’objectiu
d’atendre cada cop més i millor a la ciutadania.

2n

Tota l’actuació municipal ha de ser portada a terme amb absoluta transparència.


Totes les persones i/o entitats han de tenir accés a la informació que els
correspon.

3r

Tota la gestió municipal ha de tenir com a principal objectiu afavorir l’interès
general dels vilatans. Tanmateix cal considerar els interessos de les minories, si
en són una part essencialment afectada


En cas d’interessos contraposats es valoraran totes les opcions possibles per
tal de trobar punts de consens.
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4t

La gestió municipal ha d’estar oberta a la voluntat popular en qualsevol moment
del seu procés. Per això es crearan els consells municipals de regidoria, fomentant
la participació en ells de tota la ciutadania.

5è

La resolució dels problemes dels vilatans és una prioritat, i vetllarem per tal que
no es demori per protocols administratius.

6è

En el comportament i l’actitud del membres dels òrgans de gestió ha de primar
criteris d’altruisme i solidaritat, sense perjudici dels d’eficàcia.

7è

L’assemblea de TxA serà l’òrgan sobirà per garantir i fer complir aquests principis
i objectius.


Aquesta assemblea està formada per un grup divers i obert de persones amb
compromís i implicació amb el projecte de poble; i amb acceptació d’aquests
principis.

8è

Els membres elegits han de posar el seu càrrec a disposició de l’assemblea
sempre que aquesta, amb les garanties pertinents, els ho demani.

OBJECTIUS

1r

Augmentar la cohesió social i territorial de la nostra població.

2n

Fomentar la coresponsabilitat en la gestió municipal. Ampliar i intensificar de
forma substancial la participació dels vilatans, tant en la gestió municipal com en
la presa de decisions.


Per aconseguir-ho caldrà que les comissions de cada regidoria siguin realment
operatives i vinculants en tots aquells casos en que sigui possible.



Cal obrir la gestió municipal a les persones i entitats sense ànim de lucre, per
tal que en siguin els capdavanters, amb plena autoritat.



Cal portar una gestió eficient i el màxim de planificada per tal que es pugui fer
publicitat de les decisions a prendre i així potenciar la participació.

3r

Controlar regularment els òrgans de gestió i els seus membres.


Totes les regidories, incloent l’alcaldia, han de convocar una reunió semestral
totalment oberta per tal de donar comptes del què s’ha fet i sotmetre-ho a
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l’opinió dels assistents. Si algun punt a tractar ho requerís es convocaria una
altra reunió per tal de tenir més informació i/o fer-ne més difusió.


Aquestes reunions de les regidories s’han de convocar amb suficient antelació.
Hi hauran d’assistir els regidors corresponents, i les persones en les que
s’hagi delegat alguna gestió.

4t

Obtenir un govern municipal amb la màxima participació de totes les forces
polítiques i respectant la llibertat de vot de tots els regidors, que s’ajustarà a la
decisió pressa en comissió.

5è

Les iniciatives i activitats que desenvolupin les entitats, amb objectius sense
ànims de lucre, tindran la màxima prioritat i el protagonisme que els correspon,
en especial quan responguin a interessos col·lectius.


Cal reconèixer l’importantíssim i imprescindible paper que fan les entitats en
tots els àmbits. L’agraïment vers elles ha de ser el punt de partida en tota
relació.



L’Ajuntament ha de ser més el gestor i repartidor de recursos i el coordinador i
aglutinador d’esforços que no pas el centre de tot el protagonisme.

6è

Es buscaran les fórmules i mecanismes més adients per apropar la gestió política
municipal als ciutadans.


Modificació del ROM per facilitar l’aplicació d’aquests principis i objectius.



Participació oberta en els plens de persones i entitats.



Gestió directa dels regidors amb presència física en els llocs i moments de
queixes o conflictes.

7è

L’ajuntament ha de ser un instrument per defensar els interessos dels vilatans en
front de les agressions externes que sobre el territori i/o la població es puguin
produir.

8è

L’eix principal del programa electoral seran aquests “Principis i objectius” i els
documents que els concretin i/o desenvolupin. Les propostes concretes que es
puguin plantejar estaran sotmeses a aquests “Principis i objectius”.
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