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La situació d'emergència sanitària provocada pel virus SARS-CoV-2 està tenint i tindrà un gran 
impacte en molts aspectes de la vida dels vilatans i vilatanes d'Argentona: la salut, l'ocupació, el 
comerç i les empreses, les relacions personals, la formació, entre d'altres.

Essent conscients de la complexitat de la  situació proposem a tots els grups del consistori 
l'aprovació d'un Pla per a la reactivació social i econòmica d'Argentona amb la finalitat de 
millorar les condicions de vida i treball de les persones més afectades per la crisi i donar una 
resposta conjunta i consensuada a les necessitats de la ciutadania en la seva pluralitat.

El Pla és un document obert que s'anirà ampliant i confeccionant a mesura que coneguem 
l'impacte real de la crisi. Consta de dues fases, una primera fase que recull les diferents actuacions 
i mesures de resposta immediata a la crisi, i una segona fase que concreta els mecanismes pel 
desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla conscients que els efectes derivats d'aquesta crisi 
són encara incerts.

D'ençà que el 12 de març es va activar el Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) s'han 
adoptat una sèrie de mesures de resposta ràpida per intentar apaivagar l'impacte immediat de 
la crisi sobre la ciutadania i que a continuació es detallen:

Intensificació de la neteja de l'espai públic i desinfecció de les voreres dels carrers comercials 
i els carrers amb alta densitat d’habitatge plurifamiliar.

Tancament dels parcs infantils i parcs d'esbarjo per a gossos.

Suspensió temporal del mercat setmanal sedentari i la deixalleria per minimitzar el risc de 
nous contagis mentre no es donin les condicions sanitàries adequades.

Implantació d'un sistema especial de recollida a domicilis amb casos positius per coronavirus 
i tractament especial de les incidències per evitar que les bosses d'impropis romanguin a la 
via pública més temps de l'estrictament necessari.
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PLA PER A LA REACTIVACIÓ SOCIAL I 
ECONÒMICA D'ARGENTONA PER FER FRONT 
DE LA CRISI PROVOCADA PER LA COVID-19

FASE 1: ACTUACIONS I MESURES IMMEDIATES

Espai públic i serveis municipals
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Adaptació de les línies de bus interurbà als serveis mínims establerts pels òrgans de la 
Generalitat tot garantint la cobertura de tots els veïnats i les principals hores d’accés a la 
feina i als serveis públics bàsics
Repartiment de mascaretes a les parades de bus i dins els vehicles, complint l’obligació 
dictada pel govern de l’estat espanyol.

Monitorització de la rotació de les places d’aparcament als principals llocs de la zona blava.

Adaptació de l’espai públic a la preferència del trànsit de vianants i ciclistes (en curs).

Ampliació de la superfície de les terrasses per a permetre la instal·lació de quantes més 
taules millor de les permeses per la Llei (50%), tot garantint les mesures de seguretat per la 
Covid-19 (en curs).
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Reforç dels canals telemàtics i de contacte amb la ciutadania.

Intensificació de l'atenció telefònica i assessorament legal i fiscal a empreses, comerços i 
autònoms.

Adaptació de les celebracions i festives d'Argentona com Sant Jordi i la Diada de la flor a les 
restriccions de mobilitat derivades de l'estat d'alarma per mantenir viva la cultura.

Continuar treballant per a donar suport al món de la cultura com un dels grans damnificats 
per la crisi.

Elaboració d'unes noves bases per a la convocatòria d'Argentona impuls 2020 amb tres 
línies de subvencions:  

LÍNIA 1: subvencions pel foment de l'ocupació.
LÍNIA 2: subvencions pel foment de l'autoocupació i l'inici de nova activitat econòmica.
LÍNIA 3: subvencions excepcionals COVID-19.

Habilitació d'un canal de WhatsApp per facilitar el contacte amb la ciutadania  que es va 
posar en funcionament el 16 d'abril que ha rebut fins ara 300 consultes de 90 usuaris.

Adhesió a la campanya 'Padró són drets' perquè tots els municipis de Catalunya compleixin 
amb amb la seva obligació i impulsin polítiques d'empadronament actiu, especialment cap 
als col·lectius més vulnerables que no poden acreditar que resideixen al lloc en què habilten 
perquè no tenen llar o no compten amb una documentació que ho certifiqui.
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Atenció a la ciutadania

Promoció econòmica

Cultura i festes
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Continuació de la dinamització de la gent gran amb activitats telemàtiques dels tallers que es 
feien al Casal: fent memòria, ioga, escriure és viure, lectura compartida, informàtica i anglès.

Activació de la campanya establiments segurs contra les violències masclistes.

Coordinació amb els centres educatius.

Intensificació del servei acompanyament a joves.

Suport logístic als centres escolars, fent arribar material escolar i dossiers educatius amb 
dificultats d'accés tecnològic, kits de connectivitat i ordinadors.

Difusió dels recursos per l'assessorament als joves de l'oficina jove del Maresme.

Coordinació amb la xarxa d'AMPES i les entitats juvenils i esportives per treballar l'oferta 
educativa i de lleure a l'estiu.

Programació d'activitats de dinamització per als joves.

Activació de la campanya del 17 de maig contra la LGTBIfòbia.

Continuitat del seguiment d'atenció a les víctimes de violència masclista.

Difusió dels recursos al col·lectiu LGTBI de la DIBA.

Coordinació permanent amb les residències de gent gran i l'ABS d'Argentona  per fer 
seguiment dels casos i del compliment del protocol d'aïllament i facilitant-los tot tipus de 
material higiènic i de protecció.
Activació d'un sistema de seguiment telefònic, de l'estat de salut física i emocional, a les 
persones més grans de 65 anys per ajudar-los en aquests moments d'angoixa i solitud.

Continuació del servei d'atenció domiciliària per mitjans telefònics I presencial en els casos 
necessaris.

Coordinació amb la Creu Roja per l'abastiment d'aliments a la població.
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Benestar social i gent gran

Igualtat, Feminismes i LGTBI

Educació

Joventut
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Organització del teletreball per a les treballadores i treballadors municipals.

Modificació del calendari fiscal per reduir la pressió a les famílies.

Manteniment de les reunions telemàtiques de coordinació interdepartamentals per millorar 
l'organització municipal.

Supressió de les taxes i quotes d'aquells serveis que no s'estan prestant, fins que no es 
reprenguin les activitats com les quotes de les escoles bressol, taller de ceràmica i escola 
esportiva.

Adequació dels espais, instal·lació de mampares protectores, provisió de material higiènic i 
de protecció per quan es torni a recuperar la normalitat.

Reducció proporcional en la taxa de recollida de residus comercials i ocupació de la via 
pública amb taules i cadires a aquells negocis i establiments que no estan autoritzats a obrir 
des del decret de l'estat d'alarma.

Reforç dels torns de la policia local i incorporació de dues persones per a l'atenció telefònica.

Reducció del 50% del cànon de l'aigua.

Ampliació dels terminis pel cobrament en període voluntari, ajornaments i fraccionaments 
de tributs  i suspensió del procediment de constrenyiment i de multes de trànsit mentre sigui 
vigent l'estat d'alarma.

Des del primer moment es va considerar indispensable mantenir a la ciutadania informada, per la 
qual s'han anat compartint les decisions preses amb tots els grups del consistori  i s'ha fet difusió 
de les accions empreses a través de la pàgina web de l'Ajuntament, Ràdio Argentona i xarxes 
socials relacionades (Instagram i Faceebok Ksal de Joves, Instagram Policia Argentona....).
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Funcionament de l'administració

Impostos i tributs municipals

Els principals mecanismes pel desenvolupament, seguiment I avaluació del Pla seran la creació 
d'un grup impulsor i de les diferents taules de treball sectorials.

FASE 2: CONCRECIÓ DELS MECANISMES PEL DESENVOLUPAMENT, 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
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El grup impulsor serà l'òrgan directiu i estarà format per dos representants de cada grup 
municipal del consistori I tindrà com a objectiu fer el desplegament, seguiment i avaluació del 
Pla, I determinar la composició I funcionament de les diferents taules de treball sectorial.

Els acords del grup impulsor es prendran preferentment per consens i, en el cas que no es pugui, 
mitjançant el vot ponderat d'acord amb la representativitat de cada grup municipal en el plenari 
de l'Ajuntament.

El calendari I lloc de les reunions del grup impulsor s'aprovarà en la primera sessió que se celebri.

Les Taules de treball sectorials estaran formades per un representant de cada grup municipalsi 
entitats del territori tals com associacions benèfiques, de comerciants, juvenils, educatives i de 
lleure i altres que vulguin sumar-se a la iniciativa aportant la seva experiència, així com personal 
municipal i especialistes de cada àmbit.

L'objectiu de les taules de treball serà el de proposar al Grup impulsor una sèrie de mesures per 
la    reactivació social i econòmica d'Argentona al voltant de 8 eixos principals:

Mesures a favor de la reactivació econòmica -especialment dels sectors més afectats com el 
comerç, la restauració i l’hostaleria; impulsar una economia saludable i circular; donar suport a 
la indústria i als serveis i ajudar a les empreses en la transformació digital, entre d’altres.

Actuacions mitjançant metodologies de treball que permetin realitzar sinergies i millorar el 
benestar i la cohesió social i comunitària fomentant la participació ciutadana en projectes 
comunitaris, la creació de xarxes de suport social i les accions orientades a la prevenció.

Promoció de metodologies de treball enfocades a la millora de la qualitat educativa per a garantir 
la igualtat d'oportunitats per tothom: infants, joves i gent gran.. Connectant tots els aprenentatges 
que es donen en els diferents temps i espais lectius i no lectius, connectant els diversos agents de 
l’educació que treballen al territori i promovent itineraris d'aprenentatge personalitzat, connectant 
els dins amb el fora de l'escola.

Grup impulsor

Taules de treball sectorials

EIX 1: ARGENTONA PER LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA D'EMPRESES, AUTÒNOMS, 
COMERÇOS LOCALS I PEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ

EIX 2: ARGENTONA PEL BENESTAR COMUNITARI

EIX 3: ARGENTONA PER L'EDUCACIÓ 360
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Tota crisi és alhora una oportunitat per a canviar la manera de fer les coses a millor. En aquest 
sentit, interessa vincular el present Pla de reactivació social i econòmica a la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), establerts a la Cimera de París el 2015, la qual 
s’ha de dur a terme mitjançant un altre pla, el Pla d’Acció per l’Agenda 2030, que iniciarem a 
continuació de l’aprovació al juliol del Pla d’Acció Municipal (PAM).

Actuacions i metodologies de treball orientades a posar en valor la cultura i l'esport com a 
mecanismes de redistribució per a l'equitat i la cohesió social.

Actuacions i metodologies de treball que permetin millorar la capacitat d’adaptació i resposta a 
les necessitats de la ciutadania, així com avançar en la millora de la confiança dels ciutadans en 
el govern local i les altres institucions públiques.

Mesures que propicïin la màxima difusió i assimilació de la informació per al compliment de les 
fases de la desescalada del confinament, així compotenciar i consolidar el vessant comunitari de 
la Policia Local.

EIX 4: ARGENTONA PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I L’AGENDA 2030

EIX 5: ARGENTONA PER LA REACTIVACIÓ DE LA CULTURA I L’ESPORT COM A 
INSTRUMENTS DE COHESIÓ SOCIAL 

EIX 6: ARGENTONA PER LA MILLORA DE LA GOVERNANÇA LOCAL I DE RESPOSTA A LES 
NECESSITATS DE LA CIUTADANIA

EIX 7: ARGENTONA PER LA SEGURETAT CIUTADANA EN EL PROCÉS DE DESESCALADA DEL 
CONFINAMENT

Revisió de les ordenances i preus públics municipals per tal que contribueixin a erradicar les 
desigualtats socials amb una tarificació progressiva, basada en la renda, que sigui més justa i 
permeti l’accés a tothom als serveis municipals i equipaments culturals, esportius i educatius del 
municipi. Impulsar mesures per donar un impuls al petit comerç, els autònoms i la petita empresa 
i promoure la fiscalitat verda. Actuacions i metodologies per l’elaboració d’uns pressupostos  que 
reverteixin en benefici de totes les persones i del teixit social del municipi, de forma col·lectiva, 
segons les necessitats de la població.

EIX 8: ARGENTONA EN L'ÀMBIT ECONÒMIC, FISCAL I PRESSUPOSTARI

El Pla de reconstrucció social i econòmica d'Argentona s’iniciarà un cop signat un Pacte de 
poble per a la reactivació social i econòmica d'Argentona derivada de la crisi provocada per 
la Covid-19 amb tots els grups municipals del consistori.

Argentona, maig del 2020.


