ACORD LOCAL PER LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA
L’Ajuntament de Malgrat de Mar proposa la creació de la Comissió de Treball per la
Recuperació Social i Econòmica.
Aquest fòrum de treball ha d'aglutinar tots els agents econòmics, socials i culturals del
municipi, i els partits polítics amb representació al consistori, per tal de consensuar les
mesures que han de permetre la recuperació de Malgrat de Mar.
Ara més que mai és necessari el treball conjunt i el consens ampli per la priorització de
totes les mesures que han de fer possible l'atenció als col·lectius de població més
vulnerables, en paral·lel a l'acompanyament de tots els actors econòmics i culturals que
han de fer garantir la recuperació del nostre municipi davant l'impacte del COVID- 19.
Proposem que la Comissió de Treball per la Recuperació estigui integrat per un
representant per:
- Associació d'Hotelers
- Representants de la Restauració
- Associació de Comerciants
- Entitats Socials del Tercer Sector
- Representants dels Càmpings
- Indústries Multinacionals de la zona industrial
- Residències i serveis de la Gent Gran
- Centres i professionals de la Salut pública i privada
- Centres Educatius
- Entitats Culturals i Juvenils
- Associacions de Veïns
- Associacions d' Igualtat
- Entitats i Clubs Esportius
- Col·lectius i Entitats Mediambientalistes
- Sector Immobiliari
- Constructors
- Gestors i Assessors Fiscals
- Sindicats de Pagesos
- Associació d’empresaris del Polígon de Can Patalina
- Representants dels marxants del mercat setmanal
- Representants del sector bancari amb presència al municipi
- Associació d’Immigrants de Malgrat
- Representants de tots els grups polítics municipals presents al Consistori
- Tècnics municipals
- Tècnic especialista extern
Aquells col·lectius que no estiguin aglutinat sota cap associació o gremi, hauran de
designar els membres que el representen. Així mateix entenem que és fonamental la
presència de gestors i assessors fiscals, que permetran la representació d'altres
col·lectius cabdals com els autònoms i la resta de tipologies d'empreses, amb menys
volum d'activitat al nostre municipi a les que també caldrà donar resposta.
En la constitució dels membres de la Comissió de Treball per la Recuperació caldrà tenir
en compte els membres, entitats i col·lectius representats als diferents consells i taules

municipals. Una de les funcions prioritàries de la Comissió de Treball per la Recuperació
ha de ser la interlocució permanent amb administracions i organismes supramunicipals,
tant en l'àmbit públic com privat, per tal de garantir el coneixement i l'anàlisi de totes les
iniciatives que es puguin implementar al municipi.
Amb l'objectiu de garantir l'eficàcia de la tasca de la Comissió de Treball per la
Recuperació proposem la creació de dos àmbits de treball segons la naturalesa dels
membres que en formin part:
1- Àmbit econòmic i empresarial
2- Àmbit sòcio-cultural i d’atenció a les persones

La Comissió Treball per la Recuperació haurà de consensuar una planificació de
mesures estratègiques, vinculades als possibles recursos extraordinaris provinents
d'administracions superiors així com aquells provinents de la col·laboració público privada i dels que puguin sorgir, sempre i quan sigui possible, sense posar en risc la
viabilitat econòmica del pressupost municipal per l’exercici 2020 que no preveu el nou
context d’emergència sanitària i social.
Les mesures proposades seran estudiades tècnicament, així com la seva viabilitat
econòmica i seran complement a les ajudes i subvencions de les competències de la
Generalitat de Catalunya i del Govern de l’Estat.

