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Passem revista al compliment del programa
Teniu a les mans un document que resumeix el grau de compliment d’un grup de propostes 
programàtiques que vam recollir en el programa electoral amb el qual vam presentar la 
candidatura de la CUP d’Argentona a les eleccions municipals del 2015. Es tracta de quasi 
un centenar de punts, la majoria dels quals tenen l’origen en el programa electoral, però que 
han estat complementats tant amb propostes pactades amb la resta de grups polítics que són 
al govern com amb línies de treball que ens vam trobar les primeres setmanes de legislatura. 
Aquest document sintetitza, en essència, els objectius que ens vam proposar executar durant el 
que quedava de l’any 2015. 100 intencions en 200 dies de govern.

A hores d’ara el govern d’Argentona està encapçalat per la CUP i el formen, a més, PSC, ICV i, 
des de principis d’aquest 2016, també ERC. Des del principi hem vist que el treball conjunt i 
l’acord polític no ens han suposat cap contradicció ideològica ni tan sols amb les dinàmiques de 
treball , tot i que l’acció de govern no és una tasca exclusiva de la CUP sinó que la compartim 
entre 10 regidors. Després de més de mig any de feina, creiem que la direcció en què està 
treballant l’Ajuntament és, precisament, la que defensava la nostra candidatura abans de les 
eleccions. D’acord amb aquest plantejament, és important tenir present que la CUP té només 4 
dels 17 regidors del Ple, i per tant no tenim la capacitat (ni molt menys la intenció) de treballar 
sols ni de manera unilateral.

La legislatura va començar amb una situació econòmica més aviat positiva. No hem arribat a 
una administració endeutada ni amb grans compromisos d’inversió, la qual cosa ens ha permès 
tenir un marge de maniobra que altres governs no han tingut. De la mateixa manera, hem trobat 
accions o bé ja projectades o bé ja engegades que ens han permès oblidar ràpidament algunes 
propostes de programa que, en efecte, ja estaven tirades endavant.

La contrapartida a això és la burocràcia i la lentitud administrativa. Hem invertit molt temps en 
gestionar problemes no polítics (però no poc importants), i això ha tingut com a resultat una 
dedicació menor als assumptes polítics. Una de les conclusions d’aquest començament de 
legislatura és, precisament, aquesta: que costarà fer avançar el programa, costarà temps i feina. 
Però això és el que tenim entre les mans: ens hem dotat de temps, i estem fent feina.

Finalment, cal recordar que en aquest document no trobareu totes les propostes programàtiques 
de la CUP d’Argentona. Aquesta és només una part de les intencions que tenim sobre la taula 
per a la vila. Les propostes plantejades a mig i a llarg termini no han estat avaluades en aquest 
document.

Tot just acabem de començar, però ja hem vist néixer o enllestir petits èxits. Seguim amb la 
voluntat ferma de mantenir-nos al costat de la gent i treballant conjuntament. Només així podrem 
aconseguir una vila més lliure, més justa i més viva per a tothom.
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Renovem l’estructura interna de l’assemblea local

Cada moment necessita una organització. Quan la CUP va iniciar el seu projecte 
de govern, l’assemblea es va reorganitzar per tal de donar una bona resposta a 
les necessitats del moment: un seguiment rigorós del compliment del programa 
i un suport ferm al grup municipal de regidors.
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Com funciona l’assemblea de la CUP d’Argentona?

El Grup Municipal, format pels 4 regidors, són l’enllaç entre l’equip de govern i el projecte de 
poble i les propostes de programa. El seguiment d’aquest itinerari es fa a la Comissió Transversal. 
En aquest espai comú entre els regidors i la Comissió de Continguts, s’hi aboquen les propostes 
dels diferents grups de treball i es porta a la pràctica el seguiment programàtic. 

grup municipAl

4 regidors

cOmiSSiÓ DE cOnTinguTS

3 membres escollits per 
l’assemblea

EQuip DE
gOVErn

i
cOmiSSiÓ TrAnSVErSAl

Grup Municipal + Comissió de Continguts

ASSEmBlEA
lOcAl

àmBiT 
inSTiTuciOnAl

OrgAniTZAciÓ
inTErnA

i

grupS DE 
TrEBAll

Cada grup de treball debat 
les propostes de programa 
i les maneres d’aplicar-les 
mitjançant la feina del govern

i

L’assemblea local està formada per militants i simpatitzants 
i treballa tant els assumptes institucionals, com les 
problemàtiques municipals o els debats d’àmbit nacional

OrgAnigrAmA
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fET nO iniciATiniciAT

Incrementar els cursos de formació i activitats 
adreçades a la gent gran

S’ha posat a treballar una tècnica de 
l’Ajuntament en la dinamització dels 
espais per a la gent gran

Crear espais mixtos de professorat, mestres i famílies 

S’ha iniciat l’Espai de Debat Educatiu 
que reuneix tots els agents, però cal 
seguir incrementant aquest tipus 
d’espais

Enfortir els programes de formació  i inserció i 
incrementar l’oferta de formació professional

S’ha incrementat l’oferta de Plans de 
Formació Inicial amb un nou curs 
d’informàtica que s’iniciarà el curs 
vinent

Crear el Consell d’Infants
S’ha constituit el grup de treball que l’ha 
de crear i està previst crear-lo aquest 
any

Obrir les escoles durant l’horari no lectiu

Ja s’obren els patis d’alguns centres i la 
revisió del projecte del Centre Obert fixa 
l’ús del pati de l’escola del Cros com a 
prioritat

Garantir la continuïtat del menjador escolar de l’escola 
Sant Miquel del Cros

S’ha resolt el conflicte del menjador amb 
la bona notícia de la continuïtat

Obrir les escoles com a espai per a altres activitats i 
projectes en hores no lectives

De moment s’han ofert facilitats a 
entitats d’educació en el lleure i 
conjuntament amb la direcció dels 
centres ja se n’ha fet ús

EDucAciÓ

Promoure l’Escola Esportiva

Degut a la rica oferta d’activitats 
esportives a la vila, actualment l’Escola 
Esportiva té una matrícula força baixa i 
s’ha iniciat el procediment per transferir 
la seva gestió a les AMPA

Evitar construccions esportives faraòniques de cost 
prohibitiu

No se n’ha fet cap ni està previst fer-ne 
cap

Fer corresponsables dels equipaments esportius els 
clubs que els utilitzen

S’han establert convenis amb alguns 
clubs esportius per tal que autogestionin 
l’ús que fan dels  equipaments, les 
seves despeses i el seu manteniment

ESpOrTS
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Consolidar i ampliar la programació d’espectacles

S’ha doblat la Temporada de la 
Sala aquesta passada tardor i s’ha 
incrementat el nombre d’espectacles de 
Festes

Donar suport i oferir recursos a les colles de cultura 
popular i tradicional

S’han signat nous convenis amb unes 
quantes colles i entitats culturals i 
festives i s’ha constituit el Grup de 
Treball de Cultura Popular des de la 
regidoria de Festes

Oferir un circuit de conta-contes a la biblioteca Ja s’oferta i té molt èxit

Assegurar la continuïtat de la Comissió
de Memòria Històrica

S’està treballant en la trobada d’aquest 
2016, que ja té pressupost i contingut

Consolidar la Sala com a equipament motor de cultura 
de la vila i de dinamització sociocultural

S’hi ha incrementat la programació i el 
seu ús per a activitats culturals i festives

culTurA

Retirar els símbols feixistes i franquistes de l’espai 
públic

No s’ha fet perquè restem a l’espera 
que es reuneixi la Comissió de Memòria 
Històrica, que té previst en primera 
instància arranjar el monument de la 
Plaça de l’Església, treure la simbologia 
religiosa i escriure-hi el nom de totes les 
víctimes de la Guerra Civil i Franquisme.

pATrimOni

Enfortir la Comissió de Festes com a eina 
imprescindible de participació i coordinació 

Hem seguit apostant-hi com a espai de 
referència però l’estructura no ha sofert 
cap canvi

Definir el model d’esdeveniment de la Garrinada 
i assegurar que compti amb la infraestructura 

necessària

Hem començat a treballar conjuntament 
amb el col·lectiu i ja tenim propostes de 
millora per a les properes edicions

Aprofundir en la presència i l’arrelament de la cultura 
popular a les festes del poble

S’ha constituït el Grup de Treball de 
Cultura Popular i ja està treballant en 
propostes de programació festiva

fESTES
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fET nO iniciATiniciAT

Lluitar contra la pobresa energètica

Es subvencionen els rebuts que evitin 
talls del corrent, aigua o gas, i des de 
la regidoria hi ha comunicació amb les 
companyies

Oferir ajudes econòmiques a l’alumnat que ho 
necessiti

Hi ha ajudes per a material escolar, 
activitats extraescolars i places 
reservades per a alumnat amb dificultats 
econòmiques

Oferir bonificacions a persones amb risc
d’exclusió social

El pressupost de 2016 ha millorat 
aquestes bonificacions i, a més, es fa un 
seguiment d’aquest col·lectiu

Millorar el pressupost i els recursos de Benestar Social 
S’ha incrementat el pressupost un 5% i 
també els recursos humans

Continuar intermediant amb l’objectiu d’evitar tots els 
desnonaments i buscar alternatives d’habitatge digne 

per a les persones que els han patit

Es continua la política de mediació que 
hi havia fins ara i s’han incrementat els 
espais transversals de debat intern

BEnESTAr SOciAl

Crear un nou casal de la gent gran dinàmic, que 
promogui un envelliment actiu i que doni resposta a 

les diferents necessitats d’aquest col·lectiu

S’ha iniciat la dinamització del casal 
amb l’obertura d’alguns matins i s’ha 
incorporat una treballadora dedicada 
exclusivament a dinamitzar els espais 
per a la gent gran

gEnT grAn

Presentar mocions sobre el dret a l’avortament als 
Plens municipals per instar el Parlament de Catalunya 

a crear una llei pròpia

Ja ho vam fer la passada legislatura, hi 
hem tornat aquest 2015 i ho seguirem 
fent

Actuar, mitjançant protocols de prevenció, contra la 
violència de gènere

S’ha donat continuïtat al protocol 
municipal renovant-lo, i es dóna 
l’atenció que contempla el protocol a 
través de Benestar Social

iguAlTAT
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Modificar el Reglament de Participació
No s’ha iniciat la modificació perquè 
les primeres accions engegades a 
Participació no depenen del reglament

Revisar i activar el Consell de la Vila

S’ha renovat la composició dels 
representants del Consell de la Vila i 
s’ha reactivat el seu funcionament; a 
més, se n’està elaborant una diagnosi

Dotar de contingut i pressupost als
consells de participació

S’ha iniciat aquest procés amb la 
creació i activació de consells nous o 
oblidats, com el de Medi Ambient o el 
d’Infants

Crear el Consell de Barri del Cros

Està pendent perquè no s’ha prioritzat 
davant d’altres accions de Participació, 
ja que ja hi ha la nova regidoria de 
Cohesió

Obrir un espai participatiu per al pressupost
de Festa Major 

Tampoc s’ha iniciat perquè les accions 
de Participació que s’han prioritzat han 
estat unes altres

Desencallar el procés participatiu de la Font Picant

S’ha avançat amb el tema amb treball 
conjunt amb els Serveis Territorials, 
però el procés avança més lent del que 
voldríem

Desenvolupar un procés participatiu per a implantar el 
sistema Porta a Porta al Cros

El projecte està fet i ha de començar els 
propers mesos

Engegar el projecte de Pressupost Participatiu
S’ha engegat amb la proposta ambiciosa  
d’obrir a participació 500.000€ en 
inversions

Debatre i arribar a un acord amb el conjunt de 
grups polítics sobre quan s’han de celebrar els Plens 

Municipals

S’ha acordat l’avançament de la 
celebració dels Plens a les 19h

Engegar processos participatius amb la ciutadania per 
a qüestions importants per a la vila

Hem començat amb un projecte molt 
important, el del Pressupost Participatiu

Fer dels consells de participació els centres de decisió 
sobre polítiques concretes

A poc a poc anem incrementant els 
diferents espais de participació

pArTicipAciÓ

* Malgrat que algunes accions no estan engegades, considerem que la feina feta en l’àmbit de la 
Participació és molt positiva perquè s'han engegat els projectes més innovadors i 
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fET nO iniciATiniciAT

Publicar les despeses econòmiques dels espectacles 
que programi l’Ajuntament

No s’ha començat a treballar en aquest 
aspecte

Explicar i fer els pressupostos d’ingressos i despeses 
de manera fàcil, transparent i eficaç

Hem fet una presentació pública del 
pressupost i hem publicat el document 
“Pressupost 2016. Resum per a la 
ciutadania”

Aplicar la Llei de Transparència catalana
Amb la incorporació de la tècnica de 
transparència i l’obertura del Portal de 
Transparència, estem complint la Llei

Publicar les actes dels Plens, les Juntes de Govern i 
les comissions

Actualment es publiquen les actes del 
Ple i s’estan buscant solucions al tema 
de protecció de dades personals per 
a publicar també les de la Junta de 
Govern.

Contractar un/a Tècnic/a de Transparència S’ha contractat

Rendir comptes del pacte de govern al llarg de la 
legislatura

S’ha publicat aquest document i un cop 
redactat el nou Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) es constituirà la Comissió de 
Seguiment que, entre d’altres, rendirà 
comptes del seguiment del PAM

Obrir un Portal de Transparència de l’Ajuntament S’ha obert

Donar a conèixer i explicar el projecte del govern

Hem fet diversos actes públics de 
presentació a la ciutadania i als 
treballadors municipals, hem obert 
un bloc de govern i editem un butlletí 
trimestralment

TrAnSpArÈnciA

Assegurar l’accés a internet i ordinadors a ciutadania
Es mantenen els punts d’accés que ja hi 
havia, a l’Ajuntament, al Casal de Joves, 
a l’Espai Jove i a la Biblioteca Municipal

Instal·lar un gestor de cues a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania per tal de millorar la gestió dels tràmits

S’ha instal·lat l’aparell a l’OAC i està en 
funcionament

Implantar la tramitació electrònica en els tràmits 
interns de l’Ajuntament

S’ha implantat amb la creació de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament

Implantar la Seu Electrònica per encaminar la gestió 
de tràmits de la ciutadania cap a la tramitació digital

La Seu Electrònica està oberta i en 
funcionament

innOVAciÓ TEcnOlÒgicA
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Consolidar els mitjans de comunicació locals
Hem iniciat el procés de renovació del 
butlletí municipal (Cap de Creus)

Difondre i obrir a la ciutadania el Consell de Mitjans i 
recuperar-hi els objectius del COMCA

Hem iniciat la seva renovació amb 
la participació de la tècnica de 
transparència i incorporant nous 
representants de la societat civil 
vinculats al món professional del 
periodisme i la imatge

cOmunicAciÓ

Municipalitzar la gestió dels serveis funeraris El 2016 ja serà un servei municipalitzat

Fer un inventari de les instal·lacions municipals per a 
allotjar tallers ocupacionals

No s’ha iniciat perquè encara no s’ha 
engegat cap projecte educatiu al 
respecte

Fer un Pla d’Inversions constant i permanent de 
manteniment i millora de carrers i espai públic

Tot i que no s’ha redactat cap Pla, ja 
s’ha pressupostat una partida fixa per 
a aquest concepte i dins el pressupost 
del 2016 ja s’hi han prioritzat algunes 
actuacions urgents

Incorporar progressivament espais de prioritat 
invertida al centre de la vila

S’ha començat amb el projecte del 
carrer Josep Soler que s’ha d’executar 
aquest 2016  

ESpAi pÚBlic

Recuperar un servei de qualitat en la línia de bus 
entre Argentona i Granollers

S’ha treballat conjuntament amb els 
afectats i actualment estem mantenint 
reunions amb el Departament de 
Mobilitat de la Generalitat per tal de 
solucionar-ho

Revisar i millorar el servei de bus entre Argentona i la 
Universitat Autònoma

Ja hem començat les reunions amb 
la Direcció General de Mobilitat de la 
Generalitat per a reorganitzar el conjunt 
de línies i expedicions que passen per 
Argentona

mOBiliTAT
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Fomentar la utilització dels cotxes sostenibles 
Hem incorporat dins les ordenances del 
2016 una bonificació per als vehicles 
elèctrics

Implantar el sistema de recollida Porta a Porta a tot el 
municipi

Ja s’ha iniciat el procés participatiu per 
a implantar el sistema al Cros aquest 
2016 i està previst que arribi a la resta 
del municipi a principis del 2017

Crear un itinerari segur per a fomentar que els 
alumnes vagin a peu a l’escola

S’ha pressupostat i projectat el primer 
projecte de Camins Escolars

Engegar el projecte dels Horts Municipals al Cros

S’està finalitzant la primera fase del 
projecte i només falta acabar d’elaborar 
el reglament i adequar l’espai per tal 
d’obrir el servei

Tirar endavant una campanya informativa d’eficiència 
energètica a l’Ajuntament

S’ha publicat el portal web 
argentonaenergia.cat on s’informa 
de manera transparent del consum 
energètic dels equipaments municipals, 
a banda d’altres campanyes 
informatives

Revisar la situació i estat de l’àrea d’emergència 
d’escombraries

S’eliminarà l’àrea un cop s’implanti el 
sistema Porta a Porta al Cros degut al 
seu mal estat, i s’oferirà una alternativa

Delimitar espais d’esbarjo per a gossos
Ja s’està redactant el projecte després 
de treballar conjuntament amb els 
propietaris dels animals

Recuperar l'espai natural de la Pedrera de la Feu
S’està mediant amb bones expectatives 
el conveni per tal de començar a tapar 
l’espai de la pedrera

Seguir treballant amb l’increment de l’ús d’energies 
renovables, amb mires a la construcció de la caldera 
de biomassa per als equipaments i l’aprofitament de 

l’energia solar

S’està redactant en col·laboració amb 
la Diputació el projecte de la caldera 
de biomassa que ha d’alimentar els 
equipaments al voltant de la zona 
esportiva

mEDi AmBiEnT

Crear la regidoria del Barri del Cros i les 
urbanitzacions per atendre amb major atenció les 

seves necessitats diferenciades

S’ha creat sota el nom de Regidoria de 
Cohesió

cOHESiÓ
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Seguir i revisar la fase final de la tramitació del POUM, 
mantenint l’objectiu d’aconseguir el màxim consens 

en la seva aprovació definitiva i l’esperit inicial de 
preservar l’entorn

Estem acabant d’incorporar les 
aportacions d’altres grups polítics i està 
prevista la seva aprovació definitiva per 
aquest any

Finalitzar l’execució del Pla de Barri
Les obres avancen a bon ritme i 
s’acabarà aquest 2016

No vendre sòl públic si no és en cas que suposi una 
solució per a facilitar el dret a l’habitatge o per a 

millorar els equipaments públics
No s’ha venut

urBAniSmE

Sancionar les entitats bancàries que mantinguin els 
seus habitatges fora del mercat

S’ha incorporat en el pressupost del 
2016 un recàrrec del 50% en l’IBI dels 
habitatges que les entitats bancàries 
mantinguin buits

Incorporar ajudes en impostos a col·lectius amb 
dificultats econòmiques

S’han incorporat subvencions de l’IBI a 
famílies monoparentals

Continuar intermediant amb l’objectiu d’evitar tots els 
desnonaments i buscar alternatives d'habitatge digne 

per a les persones que els han patit

S’ha mediat en els casos de 
desnonament en què s’ha requerit 
l’actuació de l’Ajuntament i s’han evitat

HABiTATgE

Seguir analitzant les possibilitats de mancomunar 
serveis públics amb municipis propers

S’ha tirat endavant el Pla Estratègic de 
la Riera d’Argentona per a l’activació 
econòmica, juntament amb Cabrera de 
Mar, Dosrius i Òrrius, i s’han mantingut 
reunions constants amb els municipis 
limítrofs per a col·laborar

Revitalitzar l’eix social i comercial que conformen la 
Plaça de l’Església i la Plaça de Vendre

De moment es rehabilita l’edifici de la 
Plaça de Vendre i dins els encàrrecs 
de la nova regidoria de Projectes 
Estratègics hi entra la revisió dels eixos 
socials i comercials

Municipalitzar tots els serveis que es puguin, amb els 
objectius de revertir al poble els beneficis dels propis 

serveis, evitar el conflicte d’interessos de les empreses 
privades i tenir un major control de la seva gestió i la 

seva transparència

Hem començat amb els Serveis 
Funeraris, i estem analitzant la viabilitat 
econòmica de municipalitzar-ne més

prOmOciÓ EcOnÒmicA



COMPLINT PROGRAMA 
200 dies de govern ||| CUP Argentona

12

Millorar les condicions laborals del personal que 
treballa a l’ajuntament

S’han recuperat les 35 hores presencials 
de l’horari d’hivern i s’ha iniciat una 
valoració global externa dels llocs de 
treball

Establir un espai de trobada i diàleg entre els 
representants polítics i els representants dels 

treballadors

S’ha consolidat la Comissió Paritària, 
on s’hi han consensuat la majoria de 
decisions que han implicat el personal 
de l’Ajuntament

rEcurSOS HumAnS

fET nO iniciATiniciAT

Retirar la pistola Taser S’ha retirat

Congelar i revisar la instal·lació de les càmeres de 
videovigilància

S’ha congelat i estalviat així 30.000€

Incrementar la presència de Protecció Civil en 
esdeveniments públics, com a agents cívics 

necessaris

S’ha començat a treballar incorporant-
los a alguns esdeveniments juntament 
amb la Policia Local

SEgurETAT

Establir impostos municipals progressius
S’han incorporat ingressos progressius 
al pressupost del 2016

Promoure despesa pública racional, evitant grans 
construccions i prioritzant inversions socials

S’ha reflectit al pressupost 2016

Consensuar el pressupost amb tots els grups polítics 
de manera transversal

S’ha aprovat el pressupost amb 10 vots 
a favor i cap vot en contra

rEcurSOS EcOnÒmicS




