Acta de la reunió de constitució de la Comissió de Treball per a la recuperació
social i econòmica de Malgrat de Mar.
Reunió telemàtica
Data i hora: 13.05.2020 de 18:00 h a 19:15 h
Nombre màxim d’assistència registrada: 63
Ordre del dia:
1- Presentació de l’acord local per a la recuperació social i econòmica
2- Voluntat de treballar amb tots els agents socials, proposta per acordar la
Constitució de la Comissió de Treball, equiparable a un Consell Sectorial segons
el Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament
3- Treball operatiu: Malgrat decideix
4- Resum d’aportacions prèvies
5- Torn obert de paraula
1. Presentació de l’acord local per a la recuperació social i econòmica.
El Sr. Mercader, Alcalde, obre la sessió donant la benvinguda i agraint la presència de
les persones assistents.
Explica el contingut de l’acord local per a la recuperació econòmica i social de Malgrat
de Mar. Annexem el document a aquesta acta. Remarca el repte que suposa la gestió
en temps de crisi i les possibles repercussions de la crisi sanitària. Posa de manifest la
necessitat de treballar colze a colze amb tots els agents que puguin tenir incidència en
la recuperació de la crisi i el conjunt de la ciutadania.

2. Voluntat de treballar amb tots els agents socials, proposta per acordar la
Constitució de la Comissió de Treball, equiparable a un Consell Sectorial
segons el Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament.
El Sr. Serret, primer Tinent d’Alcalde, pren la paraula per exposar la voluntat de treballar
de manera transversal i assolir acords que permetin prendre mesures per pal·liar els
efectes de la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de COVID-19. Exposa
que es crea Comissió de Treball, equiparable segons el Reglament de Participació de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a una Comissió sectorial.

3. Treball operatiu: Malgrat decideix
4. Resum d’aportacions prèvies
El Sr. Vila, com a tècnic de participació de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, pren la
paraula per explicar els punts 3 i 4 de l’ordre del dia.
En relació al treball operatiu, exposa que els treballs es duran a terme a la plataforma
Malgrat decideix, que és una eina de l’Ajuntament per a la participació ciutadana. També
esposa que la manera de treballar s’ajustarà a allò que disposa el Reglament de
Participació de l’Ajuntament.

En relació a les aportacions prèvies el Sr. Vila destaca que les diferents regidories de
l’Ajuntament s’han posat en contacte per mantenir entrevistes prèvies amb les entitats
dels seus àmbit de competències. Es destaca únicament la preocupació generalitzada
per l’abast de la crisi social i econòmica que la pandèmia pugui ocasionar. D’altra banda,
s’exposa que el document de resum de les aportacions prèvies es posarà a disposició
de tothom qui els vulgui consultar a la plataforma Malgrat decideix.

5. Torn obert de paraula
Demana el torn de paraula la representant de la PAH, plataforma afectats hipoteca, però
per problemes tècnics no pot parlar i escriu que enviarà les aportacions per correu
electrònic.
El representant de Kite Malgrat agraeix la invitació. Exposa que l’entitat vol dinamitzar
la zona amb noves activitats esportives que siguin atractives pel turisme.
El Sr. Zaldo, representant de la CUP, suggereix que donada la diversitat de les possibles
aportacions seria recomanable fer arribar una guia sobre com aportar propostes i en
quin format.
El Sr. Salvà, representant d’autocars Malgrat, exposa la seva voluntat de contribuir al
foment de l’ocupació dintre de les possibilitats de la seva empresa. També exposa les
dificultats amb les que es troben per prestar el servei de viatgers entre Malgrat i Blanes.
La Sra. Martínez, representat d’ERC, proposa prestar el servei amb autobusos més
petits, a la qual cosa el Sr. Salvà respon que no és possible per les actuals normes de
distanciament.
El representant de l’APE, Associació contra la pobresa energètica, es compromet a
enviar models de conveni.
El Sr. Jiménez, representant de JxM proposa la creació de grups de treball.
La Sra. Borrell, Regidora de Cultura, exposa que estan cercant nous models de gestió
cultural mentre durin les normes de distanciament social.
La Sra. Llagostera, representant de la Creu Roja, recomana no treballar en petits grups,
ja que el treball transversal entre entitats i persones de diferents sectors pot donar millors
resultats. Destaca la importància de promoure l’ocupació. Per últim posa èmfasi en la
necessitat de col·laborar amb el Consell Comarcal.
El Sr. Aubanell, representant del Càmpings, remarca la necessitat d’actuar urgentment
per tal de pal·liar els efectes negatius de la crisi sobre el sector del turisme ja que aquest
es preveu que sigui un dels sectors més afectats aquest estiu. Demana celeritat en la
presa de decisions i també en l’execució de les actuacions, en especial les de millora de
l’entorn i dels espais d’interès turístic.
La Sra. Casadellà, representant del sector comercial, demana actuacions valentes per
tal de poder reinventar el model de ciutat. Demanar actuar amb rapidesa i sense por per
que la gravetat del moment, en especial pel sector comercial, així ho exigeix. El Sr.
Serret respon afegint que cal una regeneració de tots els sectors.
Tanca el torn obert de paraules Mn. Salvador, representant de Càritas, exposant que els
recursos econòmics disponibles per tota l’anualitat per a repartiment d’aliments bàsics
ja estan pràcticament exhaurits. Exposa que no han pogut generar nous ingressos i que
caldrà trobar la fórmula per tal de proveir nous recursos econòmics per a seguir donant
resposta a aquesta necessitat.

