Definició de la Comissió de treball per a la recuperació social i
econòmica
Objectiu
L’objectiu general és vetllar per l’acompliment de la recuperació social i econòmica de
Malgrat de Mar davant l’impacte de la pandèmia de COVID-19.
L’objectiu específic principal és el 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.
Regulació de la Comissió:
Reglament de participació Ciutadana i Qualitat democràtica de Malgrat de Mar, aprovat pel
Ple en sessió ordinària el dia 9 d’agost de 2018.
Aquesta Comissió és equiparable a un Consell Sectorial, per tant, en la composició i
funcionament se seguirà el que s’estableix en la Secció tercera del Reglament de
participació Ciutadana i Qualitat democràtica de Malgrat de Mar, amb tot, cal posar de
manifest que aquesta Comissió té previsiblement una durada determinada ja que s’origina
per una situació excepcional i es podrà extingir un cop assolits els objectius pels quals s’ha
creat si es considera oportú per part del seu plenari. Caldrà que el plenari acordi quins
indicadors serviran per avaluar que s’han assolit els objectius fixats.
Àmbits de treball de la Comissió:
1- Àmbit econòmic i empresarial
2- Àmbit sòcio-cultural i d’atenció a les persones
Presidència de la Comissió:
L’alcalde o regidor en qui delegui.
Regidoria responsable:
Participació ciutadana i creixement democràtic.
Composició del Ple de la Comissió:
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. Podran composar el Ple de
la Comissió, a més dels membres que estableix el Reglament de Participació:
- Associació d'Hotelers
- Representants de la Restauració

- Associació de Comerciants
- Representants dels marxants del mercat setmanal
- Entitats Socials del Tercer Sector
- Representants del sector bancari amb presència al municipi
- Representants dels Càmpings
- Indústries Multinacionals de la zona industrial
- Associació d’empresaris del Polígon de Can Patalina
- Residències i serveis de la Gent Gran
- Centres i professionals de la Salut pública i privada
- Centres Educatius
- Entitats Culturals i Juvenils
- Associacions veïnals
- Associacions d'Igualtat
- Associació d’Immigrants de Malgrat.
- Entitats i Clubs Esportius
- Col·lectius i Entitats Medi ambientalistes
- Sector Immobiliari
- Constructors
- Gestors i Assessors Fiscals
- Sindicats de Pagesos
- Representants de tots els grups polítics municipals presents al Consistori
- Tècnics municipals
- Tècnic especialista extern
Pla de treball inicial:
1- Acord del govern municipal per a la creació de la Comissió: 14 d’abril de 2020.
2- Presa de contacte i recollida d’informació per a la preparació de continguts amb els
agents integrants de la Comissió: segona quinzena d’abril i primera setmana de
maig.
3- Reunió de constitució: dilluns 11 de maig de 2020.
4- Elaboració d’acta, recollida de dades i incorporació a la plataforma Malgrat Decideix,
recollida de les aportacions i definició de les pautes de treball futures.
5- El cronograma futur s’acordarà en el Ple de la Comissió.
Metodologia de treball inicial:
A partir de l’acord municipal cada Regidoria es posa en contacte amb les entitats o agents
referents de l’àmbit de les seves competències per anunciar-los la creació de la Comissió
de Treball i estimular les seves aportacions.
Un cop constituïda la comissió la metodologia de treball serà la que fixa el Reglament de
Participació.

