


PRESENTACIÓ DEL PACTE
El 2015 ha arribat un episodi d’oportunitats. Al nostre país ha començat una etapa de canvi polític que s’ha 
consolidat als municipis. Argentona també ha estat protagonista d’aquest canvi i els lideratges populars 
han fet passos importants en direccions noves.

Després de les eleccions del passat 24 de maig, el pacte que presentem la CUP, el PSC i ICV d’Argentona 
és un projecte transformador que se centra en l’atenció a les persones i la política d’esquerres.

Ens uneix la necessitat de revertir dinàmiques conservadores i de fer unes polítiques transparents, 
participatives i sinceres. Ens uneix la urgència d’aturar el xoc de la crisi a les persones més vulnerables. 
Ens uneix la voluntat de construir estructures participatives que facin d’Argentona un poble actiu, despert i 
organitzat. I ens uneix, en definitiva, la convicció de passar pàgina a la vella política.

Amb aquest pacte encetem una nova generació política a la vila. Obrim la porta a un ajuntament obert, 
catalitzador d’un poble participatiu i que remi amb el rumb col•lectiu del bé comú i la justícia social i la 
llibertat nacional.

Argentona, 14 de setembre de 2015
Candidatura d'Unitat Popular d'Argentona
Partit dels Socialistes d'Argentona
Iniciativa per Catalunya Verds d'Argentona



PRIORITATS DEL PACTE
El pacte de govern ha estat fruit d’un procés de debat extens i basat en anàlisis profundes sobre les polítiques que ha de 
portar a terme l’ajuntament de la vila. En aquest document de prioritats fem un resum d’aquelles accions que seran les 
directrius de l’equip de govern. La feina del dia a dia, però, es concretarà amb un ventall molt més ric i extens de decisions 
i accions, que es prendran sota l’esperit i la voluntat política que ja hem exposat.

1. SERVEIS A LES PERSONES
1.1. Model social

· Reivindicar l'augment de competències del CAP, incloent el servei d'urgències 24h.

· Difondre a través de campanyes concretes la problemàtica de les al•lèrgies i intoleràncies alimentàries entre comerciants 
i persones usuàries, així com sensibilitzar i educar el conjunt de la població. Les problemàtiques alimentàries no han de 
crear desigualtats.

· Difondre la carta de serveis socials, per evitar que cap persona que ho necessiti no faci ús de cap servei.

· Fer del Consell d'Esports el centre de decisions sobre polítiques esportives i de cohesió entre clubs, entitats i col•lectius.

· Congelar i revisar la instal•lació de les càmeres de videovigilància per evitar que es vulneri el dret a la intimitat.

· Defensar un model de Policia Local de proximitat, a peu de carrer, basat en la confiança i en l'acompanyament de la 
ciutadania.

· Impedir que cap persona passi gana, buscant noves eines per combatre els efectes de la crisi.

· Seguir lluitant contra la pobresa energètica.

· Crear un nou casal de la gent gran amb la participació de les persones usuàries. Ha de ser un espai dinàmic, que 
promogui un envelliment actiu i que doni resposta a les diferents necessitats d'aquest col•lectiu.

· Crear espais d'oci juvenil per fomentar la participació, l'empoderament i l'autoorganització de la gent jove.

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

· Centrar la mirada en el reconeixement de les dones, lluitar contra la seva discriminació social i donar eines per tal 
d'incrementar la seva participació pública.

· Seguir incorporant aliments de proximitat als menjadors escolars i garantir la continuïtat del menjador escolar de l'escola 
Sant Miquel del Cros.

1.2. Model cultural i educatiu
· Introduir l’ús del programari lliure allà on sigui possible.

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

· Retirar símbols franquistes i feixistes del poble.

· Recuperar els objectius del COMCA al Consell de Mitjans, per fer dels mitjans locals un espai de rigor i participació.

· Donar l'empenta necessària a l'Escola Esportiva com a element clau de trobada entre els infants i els valors de l'esport.



· Defensar una educació pública, de qualitat, laica i catalana.

· Lluitar contra el fracàs escolar, treballar per a la igualtat d’oportunitats i garantir l’accés a l’educació en les millors 
condicions, com una constant de la política educativa.

· Apostar per la continuïtat dels programes de formació i inserció (PFI) i treballar per a obtenir una escola de formació 
professional a Argentona.

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

· Ampliar oferta d'educació formal i no formal.

· Treballar per a establir una bona oferta d’estudis artístics a Argentona.

· Comprometre la majoria independentista del Ple d’Argentona amb el procés d’independència del poble català i posar-lo 
al servei d’un procés amb totes les garanties democràtiques i de justícia social.

· Estendre llaços amb altres municipis dels Països Catalans.
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2. SERVEIS TERRITORIALS
2.1. Territori i mobilitat

· Seguir i revisar la fase final de la tramitació del POUM. Hem de mantenir l’objectiu d’aconseguir el màxim consens en 
la seva aprovació definitiva i l'esperit inicial de preservar l'entorn.

· Defensar el dret a l'habitatge com una prioritat.

· Crear habitatge de protecció oficial de lloguer per a joves com a equipament municipal, assumint les dificultats i els 
costos que suposa.

· Crear pisos tutelats com a equipament d'habitatges per a gent gran. Ha de ser una mesura per a compartir serveis 
bàsics i crear comunitat entre persones d'edat avançada amb necessitats similars.

· Incentivar l'ús dels habitatges buits per evitar la construcció innecessària d'habitatges nous.

· Contemplar la construcció d’habitatges en cessió d’ús un cop completat el mapa d’habitatge social d’Argentona.

· Facilitar la promoció d’habitatges en règim cooperatiu.

· Continuar intermediant amb l’objectiu d’evitar tots els desnonaments i buscar alternatives d'habitatge digne per a les 
persones que els han patit.

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

· Crear la regidoria del Barri del Cros i les urbanitzacions per atendre amb major atenció les seves necessitats diferenciades.

· Convertir l'oficina del Pla de Barri en una oficina de descentralització administrativa i més propera al barri del Cros, 
prioritzant les polítiques socials.

· Finalitzar l'execució del Pla de Barri.

· 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.

· Millorar la mobilitat i la connexió de la vila amb els seus propis nuclis i les poblacions properes, apostant pel transport 
públic i l'ús de la bicicleta.

· Millorar el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

· Redactar el projecte per connectar Argentona amb l'estació de tren de Cabrera de Mar amb transport públic.

· Facilitar l'ús de la bicicleta per als desplaçaments interurbans, amb prioritat als carrils bici del Camí de les Mateves i la 
Carretera de Vilassar.

· Facilitar la mobilitat a peu i per a les persones amb mobilitat reduïda dins els nuclis urbans de la vila.

· 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.

· Ampliar les zones que es beneficien de la recollida porta a porta.

· Reduir els residus i el malbaratament alimentari.

· Buscar maneres d'aprofitar els residus produïts a la vila, amb la possiblitat de crear un centre municipal de compostatge.
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2.2. Equipaments i infraestructures
· Tirar endavant un procés participatiu per a definir els equipaments que han d'anar a Can Doro.

· Seguir analitzant les possibilitats de mancomunar serveis públics amb municipis propers.

· Realitzar i consensuar un pla d’inversions a llarg termini per completar el mapa d’equipaments que necessita la vila.

2.3. Espai públic
· Fer un Pla d'Inversions constant i permanent de manteniment i millora de carrers i espai públic.

· Incorporar progressivament espais de prioritat invertida al centre de la vila.

· Tirar endavant un Pla de millora dels espais de joc infantil de les places públiques.

· Construir circuits lúdics i de salut per a gent gran en espais públics.

· Delimitar espais d’esbarjo per a gossos.
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3. PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA PÚBLICA
· Dotar el centre de la vila del teixit comercial i l'espai d'aparcament necessari per a un comerç local dinàmic i viu, 
incorporant els espais públics disponibles. Consensuar amb els agents implicats.

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

· 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.

· Simplificar el màxim possible el procés administratiu per a la creació d’empreses i altres tràmits relacionats amb 
l’economia.

· Introduir clàusules  socials i mediambientals als concursos per a contractes públics.

· Consolidar els projectes d’inserció laboral de la gent jove i de les persones majors de 50 anys.

· Tendir a uns impostos municipals cada cop més progressius.

· Crear la Taula integral contra la crisi, que integri el màxim d’agents de la vila.

· Millorar les condicions laborals del personal que treballa a l’ajuntament.
 
4. PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

· Difondre el conjunt de serveis que ofereix l'ajuntament.

· Debatre i arribar a un acord amb el conjunt de grups polítics sobre quan s'han de celebrar els Plens Municipals.

· Crear un portal de transparència amb dades obertes sobre la gestió municipal.

· Facilitar la celebració de consultes locals ciutadanes.

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

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

· Crear el consell d’infants.

· Incorporar progressivament processos participatius en el procés d’aprovació dels pressupostos i les ordenances fiscals.
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5. ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT
· Redactar un paquet de mesures de colideratge i corresponsabilitat.

· Redactar un paquet de mesures de treball amb el conjunt de grups polítics del Ple.

· Redactar un document sobre la presa de decisions interna, per tal de poder establir els mecanismes adequats per al 
consens.

· Incrementar la participació de les persones treballadores de l’ajuntament, establir un espai de trobada periòdic entre el 
personal i l’equip de govern i millorar les relacions i l’eficiència entre el conjunt dels recursos humans.

6. ALTRES ACORDS
· Rendir comptes del pacte de govern al llarg de la legislatura.

· No executar obres els últims mesos de legislatura, amb l'excepció d'obres pressupostades en pressupostos anteriors o 
aprovades per processos participatius.

· Establir indicadors per a la feina del govern i revisar el bon desenvolupament dels objectius del pacte.

7. ACTES DE PRESENTACIÓ
El projecte de govern s'ha donat a conèixer amb diferents actes públics:

· Per al poble, al centre de la vila
· Per al poble, al Barri del Cros
· Per al personal, a l'ajuntament

El pacte de govern és un document obert i en procés viu de redacció. Sempre que es vulgui avançar cap a un 
escenari local de justícia social i municipalitat, es manté la porta oberta a la participació d'altres grups polítics a 
l'acció del projecte.
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