
 

 

 

PACTE LOCAL PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA D’ARGENTONA 

 

Ara, més que mai, és moment de situar les persones i les seves necessitats al centre de la 

política local. La situació d’extrema gravetat provocada per la COVID-19 ens obliga a definir 

polítiques per impulsar la recuperació econòmica i social de la Vila, en la mesura que puguem 

entrar en una fase de desescalada de la fase de confinament, i plantejada d’acord amb tots els 

nivells institucionals, de manera progressiva, gradual i seguint, com fins ara, les 

recomanacions de les autoritats sanitàries. 

 

Amb la col·laboració de tothom, aquestes mesures que proposem han d’afavorir una 

reactivació econòmica i social sòlida i solidària, que no deixi a ningú enrere. 

 

Per l’interès general i conscients d’allò que els vilatans i vilatanes d’Argentona esperen per 

afrontar la greu situació actual, cal que treballem conjuntament per uns acords que ens 

permetin refer el benestar social i econòmic de la nostra vila. 

 

Per això proposem un: 

 

PACTE LOCAL PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA D’ARGENTONA, 

 

un pacte ambiciós que aposti amb igual força tant per a la recuperació econòmica com per a 

una minoració de les desigualtat i que, de manera sostenible, aposti per una tornada a la 

normalitat que ens faci millors com a poble, com a vilatants i com a ciutadans del món.  

 

De manera immediata, necessitem un pla de xoc davant de la crisi provocada per la COVID-

19, però també amb la mirada posada cap al futur, un pla d’actuació que ens ajudi a plantar 

els fonaments del futur del nostre poble. 

 

 

Per tot això proposem sis grans línies d’actuació. Són les següents: 

 

PRIMERA. Millora de la governança amb reformes per millorar el funcionament dels 

serveis de l’administració municipal, la seva societat Aigües d’Argentona i 

l’organisme Museu del Càntir. 

 

SEGONA. No deixar a ningú enrere, per una sortida sòlida i inclusiva de la crisi. 

 

TERCERA. Creació d’un Fons local per a la recuperació. 

 



 

 

QUARTA. Establiment de reformes per a la igualtat d’oportunitats. 

 

CINQUENA. Aposta per l’activitat econòmica (indústria, comerç, serveis, pagesia, 

sector cultural, etc.). 

 

I SISENA. Reforçament i integració de les polítiques d’innovació. 

 

 

Per fer efectives aquestes sis línies estratègiques en la propera actuació municipal que hem 

d’emprendre, proposem les següents mesures prioritàries: 

 

 

Àrea social-sanitària 

a) Promoure i dotar els serveis de teleassistència de recursos suficients per arribar a tota 

la població que ho necessiti. 

b) Reforçar el suport i la col·laboració amb  les dotacions sanitàries pel què fa a la 

prevenció, la promoció i vigilància de la salut des de l’atenció primària i comunitària 

(Àrea Bàsica de Salut d’Argentona) amb el reconeixement i suport necessari dels i les 

professionals de la salut.  

c) Reforç de l’atenció domiciliària, amb la redacció d’un nou projecte SAD, que contempli 

l’ampliació de recursos humans i econòmics amb la finalitat d’atendre l’atenció de les 

diferents casuístiques familiars, dependents i socials. 

d) Recolzar amb un suport psicològic i emocional a aquelles persones que ho necessitin 

per poder afrontar la nova situació.  

e) Ajudar a les direccions de les residències del poble en la seva tasca d’assolir una 

atenció de qualitat a totes les persones que hi viuen en residències, creant una  figura o 

òrgan d’enllaç entre l’ajuntament i els professionals de les residències de la vila, per tal 

detectar possibles necessitats que podem ajudar a cobrir, o en el seu defecte pal·liar 

amb recursos municipals.   

f) Atendre les persones d’edat que viuen soles a casa. I garantir un assistencial continuat 

que posi la persona al centre de les polítiques socials i sanitàries. 

 

 

Àrea Social - Justícia social 

a) Garantir la justícia social. Garantir, des de l’Ajuntament, que la Renda Garantida arribi a 

qui la necessiti i adaptar-la com a prestació complementària a l’ingrés mínim vital, quan 

es posi en marxa, reforçant l’equip de Serveis Socials amb una finestreta única per tal 

d’agilitar la seva tramitació. 

b) Adoptar les polítiques d’ajudes individuals i familiars necessàries.  

c) Promoure el servei de menjar a domicili, si cal. Oferir targetes moneder per a aliments. 



 

 

d) Vetllar per la no exclusió social i buscar espais d’emergència per a situacions de 

vulnerabilitat (habitatge). 

 

 

Àrea d’Educació 

a) Establir un Pla de compensació de les desigualtats en totes les etapes educatives dins el 

marc de les competències municipals i instar l’administració de la Generalitat a fer-lo 

efectiu. Per això cal vetllar per a eliminar la bretxa digital i abordar la segregació 

educativa. Garantir l’accés universal a una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats 

que inclogui els programes de formació i inserció. Per això cal vetllar per a que les famílies 

disposin dels recursos necessaris (aparells tecnològics, accessibilitat a l’educació on line, 

reforç activitats d’estiu). 

b) Impulsar la figura de l’educador a l’escola. 

c) Crear un projecte integral de Treball Comunitari, comptant, entre d’altres agents socials, 

amb les entitats de Lleure locals per tal ajudin a desenvolupar plans estratègics d’acció 

comunitària que ajudin als nostres infants i joves a viure i acceptar les noves realitats i els 

nous reptes que comporten.  

d) Garantir les ajudes i recolzament a les entitats educatives del poble per tal de poder cobrir 

les necessitats emergents de la crisi econòmica (Escola de Música, acadèmies, empreses 

del sector de lleure, etc.). 

 

 

Àrea de promoció econòmica 

a) Reforçament dels serveis d’ocupació. Les persones treballadores i les empreses necessiten 

més que mai la reorganització dels serveis laborals, ajustant itineraris, segons 

l’ocupabilitat i amb un pla d’alfabetització digital universal com a prioritat; garantir la salut 

i la seguretat; i la tramitació d’accés a noves feines. 

b) Informació a treballadors i empreses. Formació en línia pera treballadors i empreses. 

c) Ampliació horaris d’atenció i assessorament a professionals (si fa falta fomentant la 

contractació de gent del nostre municipi). 

d) Promoció del consum de proximitat i donar suport a pagesos i promotors locals afavorint 

serveis a domicili (directes del productor al consumidor). 

e) Per això hem de reforçar els equips d’inserció laboral i els de foment de l’emprenedoria i 

assessorament d’empreses. 

f) Establiment d’un pla de xoc urgent, per sectors (comerç, restauració, transport públic...), 

adaptat a les necessitats d’empreses i treballadors. 

 

 

Àrea econòmica - Fons Local per a la Recuperació 



 

 

a)  L’Ajuntament i els seus organismes públics hauran de prendre el lideratge per integrar 

tots els ajuts extraordinaris públics europeus, estatals, i autonòmics per fer front a les 

conseqüències de la COVID-19. El Fons haurà d’ordenar i donar coherència a la política de 

recuperació local.  

b) Caldrà alhora una modificació substancial del pressupost del 2020 a fi d’integrar la 

disminució d’ingressos per la minoració d’activitats (taxes que s’han de reduir en període 

d’inactivitat) i que comportaran una disminució dels ingressos municipals.  

c) Caldrà sol·licitar avançament de préstec a la Diputació pels ingressos tributaris, entre 

altres aspectes. 

d) Establiment d’un pla de xoc urgent, per sectors (comerç, restauració, transport públic, 

etc.). Cal un pla de xoc urgent adaptat a les necessitats d’empreses i treballadors. 

 

 

Cultura i Esport 

a) Les entitats culturals i esportives enforteixen la nostra cohesió cívica i social. Necessiten 

del suport municipal i d’una concertació específica derivada d’aquesta crisi. Caldrà repensar 

i refer el suport municipal d’acord amb les noves condicions en les que han d’operar com 

agents cívics fonamentals en el teixit social d’Argentona. 

b)  Planificar i coordinar esdeveniments i espectacles, així com la reorganització d’espais 

públics i municipals. 

c) Invertir en el manteniment dels equipaments i en la seva neteja. 

d) Generar nous espais per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure.  

e) Caldrà repensar i refer el suport municipal d’acord amb les noves condicions en les que 

han d’operar com agents cívics fonamentals en el teixit social d’Argentona.  

f) La tutela i promoció de la cultura i la defensa del patrimoni cultural i natural seran 

considerats aspectes prioritaris per tal de fer front a un dels àmbits que entenem seran 

més castigats per la crisi i massa sovint desatesos en temps difícils. 

 

 

Unitat d’acció i coordinació 

a) Advoquem per una unitat d’acció efectiva i lleial a nivell municipal i una coordinació també 

efectiva i lleial amb l’administració local supramunicipal (Consell comarcal i Diputació), així 

com amb el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat espanyol. Aquesta actuació 

haurà de beneficiar l’eficaç atenció a la ciutadania, en necessitats de qualsevol índole. 

b) Hem de buscar la coordinació i cooperació en els acords amb tots els estaments i 

representants de la vila. 

 

 

Participació 



 

 

a) Ara més que mai, l’aproximació al ciutadà ha d’estar a l’ordre del dia, per això cal reactivar 

el funcionament i potser més seguit dels consells 

b) Convocar audiències públiques i/o consultes ciutadanes 

 

 

Proposem un Pacte Institucional 

Un Pacte Institucional i social per refer el benestar social i econòmic d’Argentona i 

superar progressivament les conseqüències de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-

19. 

 

Cal ser generosos i empàtics i no oblidem posar en valor la tasca dels treballadors/es 

municipals i la readaptació al seu lloc de feina per superar progressivament les conseqüències 

de la crisi. 

 

Entre tots ho podem fer. Comptem amb tots vosaltres. Moltes gràcies. 

 

Argentona, 19 de maig de 2020. 

 


