COMISSIÓ DE TREBALL PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA
PROPOSTES DE JXCAT
Cal pensar mesures immediates que permetin reaccionar ràpid però
donat que els efectes d’aquesta crisi s’allargaran en el temps, cal
pensar també mesures amb resultats en el mig-llarg termini.
A) PAQUET
DE
MESURES
PER
PAL·LIAR
L’IMPACTE
ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID19 EN LES PERSONES I EL
TEIXIT PRODUCTIU DE MALGRAT DE MAR
1. REFORMULACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2020 AMB L’OBJECTIU
CLAR DE FACILITAR A LA CIUTADANIA EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS I REDUIR LA PRESSIÓ FISCAL MUNICIPAL.
2. Ajornament durant 12 mesos dels tributs a petició del ciutadà
sense justificar.
3. Ajudar amb una bonificació o descompte en l’IBI del local
comercial o habitatge a aquells arrendadors que demostrin haver
abaratit el lloguer als seus arrendataris amb motiu del COVID.
4. Consulta a les empreses del poble dels perfils que necessiten en
els treballadors per tal d’organitzar aquesta formació des del
servei d’ocupació i després crear convenis amb empreses per tal
d’afavorir la contractació de gent del poble.
5. Reforçar la comunicació de la regidoria que pertoqui amb les
empreses de cada sector per posar-se al servei d’aquestes
empreses, fer per saber en quina situació es troben, com se’ls
pot ajudar, quines necessitats tenen, etc.
6. Facilitar la lluita contra el malbaratament alimentari. Totes les
empreses de restauració, hoteleria i supermercats tenen mermes
de producte que es podrien aprofitar per “La Malgratenca”. A dia
d’avui, aquestes donacions ja les fan algunes empreses però per
iniciativa pròpia. Moltes no saben ni que existeix aquesta
possibilitat ni que hi ha la possibilitat de que t’emetin un
document per desgravar per aquestes donacions. Creiem que
l’Ajuntament hauria de fer de pont entre les empreses i Caritas
(tant a nivell informatiu com logístic) per facilitar aquestes
donacions de producte o la creació de convenis.

7. Bonificar la taxa d’escombraries i residus a les empreses que no
hagin pogut treballar.
8. Mesures per facilitar l’obtenció d’ajuts i atenció a la ciutadania.
Creació d’una oficina virtual que ofereixi serveis a ciutadans i
empreses.
9. Exempció del cànon, de l’estat, en les activitats econòmiques de
les platges. Així com la prorroga de la seva explotació.
També és resultat de la Taula de Treball la petició al Govern de l’Estat
i a la Generalitat de Catalunya perquè promoguin les accions
necessàries per ajornar els pagaments d’hipoteques i crèdits als
ciutadans i a les empreses, sense interessos.
La necessitat d’impulsar mesures per flexibilitzar els lloguers
d’empreses, comerços i naus industrials, d’activitats afectades per
l’actual situació econòmica;
que se suspenguin les cotitzacions socials de pimes i autònoms, que se
suspenguin el pagament de l’IVA sense interessos als sectors
econòmics.
També que es destinin més recursos als municipis amb l’eliminació, per
part de l’Estat espanyol, de les mesures d’estabilitat pressupostària i
la regla de la despesa a les administracions locals, per tal que els
ajuntaments puguin destinar tots els recursos necessaris
(especialment el superàvit de 2019) a reactivar l’economia, sense
impedients legals ni econòmics.

•

•
•

DESTINAR UN 20% DEL SUPERAVIT DE L’AJUNTAMENT DE
MALGRAT DEL 2019 ALS PROGRAMES SOCIALS DEL MUNICIPI:
SERVEIS SOCIALS DE PRIMÀRIA, TELEASSISTÈNCIA, ENTRE
D’ALTRES. (fet)
CREACIÓ D’UN NOU FONS ECONÒMIC D’AJUDES, A TRAVÉS DE
SUBVENCIONS. A FONS PERDUT ALS SECTORS ECONÒMICS DEL
POBLE.
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. TREBALLAR
EN UN NOU PRESSUPOST QUE PERMITI DONAR RESPOSTA A LES
NECESSITATS, AFECTACIONS I SITUACIONS DESPRÉS DE LA
PANDÈMIA.

B) FACILITACIÓ DE TOTS ELS TRÀMITES PER LA VENDA A
DOMICILI
C) OFICINA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA:

Impuls i creació d’una nova oficina que permeti centralitzar tota la
informació i les ajudes per a empreses i autònoms.
D)CAMPANYA D’ATRACCIÓ TURISTICA:
Disseny d’una campanya específica d’atracció de visitats adaptada a
les actuals circumstàncies per quant es faciliti la mobilitat.
RE-DISSENY DELS SERVEIS D’OCUPACIÓ:
Creació de nous serveis per ajudar a les persones que necessitin
inserir-se en el mercat laboral. Increment del personal d’ocupació per
poder atendre i orientar amb la màxima immediatesa a totes aquelles
persones que estiguin a l’atur així com a empreses que necessitin
intermediació.
Realització
de
campanyes
de
comunicació
d’assessorament.
ACCÉS ALS RECURSOS EDUCATIUS
Col·laboració de la regidoria d’educació amb el Departament d’educació
perquè totes les famílies tinguin accés als recursos educatius oferts per
les escoles i els instituts durant el període de confinament.
AJUTS D’INFÀNCIA I AJUTS D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Realització i abonament d’un conjunt d’ajudes d’emergència socials als
veïns i veïnes necessitades. (fet)
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
PARAL.LELAMENT: APROVAR PEL PLENARI AMPLIACIÓ DE LA PÓLISSA
DE TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT PER FER FRONT A FUTURS
COMPROMISOS DERIVATS DE LA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA
COVID 19
-expressar el condol de la corporació de forma explícita a tots
els familiars que han perdut persones estimades, un clar
agraïment a l’esforç del personal sanitari, seguretat, protecció
civil, serveis socials, i tots els col·lectius i particulars que porten
més d’un mes treballant per fer front al covid19 així com
felicitació i agraïment a la ciutadania per la seva
coresponsabilitat i resposta davant el confinament.
·
Mesures de suport al comerç, a través d'un programa de
subvencions Es beneficiaran d'aquest ajut aquells comerços que ha
hagut de tancar per les restriccions de l’actual alerta sanitària, o que
hagin vist disminuïda dràsticament la seva activitat.

Conceptes subvencionables: Lloguer o préstecs associats al local del
comerç, pagament de sous a treballadors o brossa comercial, amb un
màxim per comerç.
o
Percepció de la subvenció: En un termini de 15 dies des de la
presentació de la sol·licitud.
o Preparació d’un programa de reactivació del comerç local, a aplicar a
la fi de l’actual període de confinament
EDUCACIO
- Impulsar projecte Educació 360. Per avançar com a municipi és clau
aconseguir equitat educativa i igualtat d’oportunitats, i per això cal
connectar tots els agents educatius del municipi. L’educació és un
continu, no es limita a un horari escolar, ni a unes etapes i edats
concretes. Connectar aprenentatges i espais per fomentar educació al
llarg i ample de la vida.
- Impulsar projecte wifi solidari perquè arribi a les llars que no en tenen
i tots els alumnes tinguin accés a Internet. Fundació Guifi.net
- Cedir ordinadors a les famílies que els necessitin per seguir el curs de
forma telemàtica
- Promoure activitats en xarxa per a totes les escoles.
- Establir línies d'ajuts per famílies d’alumnat amb riscos d’exclusió i
vulnerabilitat.
- Impulsar formació d’adults, amb cursos i sessions formatives en
àmbit digital.
CULTURA
•
•
•

Programar espectacles per a totes les edats en petit format, al
llarg de l’estiu i per la Festa Major.
Obrir els equipament culturals per dur a terme activitats i crear
espais d’aprenentatge per a la població.
Mantenir subvencions i ajuts a les entitats locals perquè puguin
reprendre les seves activitats habituals.

