MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC-Gent per Vilassar de Mar, Junts per
Vilassar, Babord, PSC-Candidatura de Progrés i Ciutadans-Partido de la
Ciudadania, PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA “TAULA PER A LA
RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE VILASSAR DE MAR”.

Exposició de motius.
La situació excepcional que actualment estem vivint, com a conseqüència de la
pandèmia derivada del Covid19 i les greus conseqüències socials i
econòmiques que se’n derivaran, ens obliga de replantejar-nos la manera
d’entendre la política a nivell local. És imprescindible una unió de voluntats
sense precedents per enfortir les estructures municipals i per fer front a les
necessitats de la ciutadania, a curt i mitjà termini.
La situació que vivim ha modificat radicalment les perspectives i previsions que
fèiem tot just fa dos mesos, ara correspon modificar i adaptar ràpida i
substancialment els plans i els objectius. És un repte de gran dificultat que
requerirà d’un esforç real i efectiu de tothom.
Des de l’obligada prudència que imposen les incerteses al voltant de l’evolució
de la pandèmia del Covid-19, ara estem entrant en la fase de definició de la
estratègia de retirada de les restriccions del confinament i cal afrontar mesures
per impulsar la recuperació social i econòmica al nostre municipi.
De la mateixa manera que els diferents nivells institucionals han desplegat una
sèrie d’accions per frenar al màxim els efectes de la pandèmia, creiem que
també l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha de contribuir de manera solidària i
conjunta en aquesta difícil tasca. La col·laboració de tothom, de totes les forces
polítiques i de tots els agents socials i econòmics de la nostra població, tant
públics com privats, ha de fer possible una reactivació econòmica i social sòlida
i solidària, que no deixi ningú enrere.
Toca preparar la recuperació de l’economia local i, ara més que mai, cal situar
les persones i les seves necessitats al centre de l’acció de l’administració
pública. Per això apel·lem a una unió de voluntats sense precedents i així
poder reactivar la societat i l’economia.
Valorem positivament l’actitud i el compromís de la gran majoria de la població
de Vilassar de Mar: de la ciutadania, de les entitats, dels treballadors i
treballadores, de les empreses, que al llarg d’aquestes setmanes han
mantingut una actitud responsable i compromesa que volem reconèixer i
valorar.
Per l’interès general i conscients d’allò que la ciutadania espera dels seus
representats públics, entenem que cal una resposta extraordinària, a una

situació excepcional que ens afecta a tots i totes, els grups municipals amb
representació a l’ajuntament de Vilassar de Mar (ERC, JxVilassar, Babord,
PSC-CP I C’s), plasmem aquesta voluntat, manifestada en els següents
acords.

ACORDS

Únic.- Constituir la Taula per a la recuperació social i econòmica de
Vilassar de Mar (Taula per la RSEVdM), integrada pels grups polítics signants
del present acord, com observatori específic de l’impacte de la crisi de la
Covid-19 al nostre municipi, que funcioni com a instrument de seguiment i
prospectiva, per a la presa de decisions, en els termes següents:

Taula per a la recuperació social i econòmica de Vilassar de Mar

Proposta de constitució i funcionament .
Marc general
Les greus conseqüències socials i econòmiques que es derivaran de la
pandèmia del Covid-19 ens obliguen als grups polítics de l'ajuntament de
Vilassar de Mar a replantejar-nos la manera de fer política a nivell local. Estem
convençuts que ara més que mai, és el moment d’assolir un compromís entre
tots per treballar amb la major urgència, per identificar els problemes i les
necessitats de la nostra població, així com per estructurar l'estratègia de
recuperació.
Totes les forces polítiques representades a l'ajuntament, i tots els agents
socials i econòmics del nostre municipi, tant públics com privats, hem de
col•laborar per una reactivació econòmica i social sòlida i solidària del nostre
poble.
Els partits polítics ens comprometem a aportar energia i treball a un ajuntament
que haurà d'impulsar moltes mesures en un termini de temps limitat. I per
aquesta raó, rubriquem aquest pacte de creació de la Taula per a la
Recuperació Social i Econòmica de Vilassar de Mar (RSEVdM), amb el
compromís polític de constituir un instrument operatiu per atendre les
conseqüències i les necessitats generades pel Covid-19 al nostre municipi.
Àmbit d’actuació

Dins del marc de les competències municipals, l’àmbit d’actuació de la
TRSEVDM comprèn tots aquells temes relacionats amb les necessitats i les
conseqüències generades per la COVID-19 que la mateixa TRSEVDM
determini per acord del Plenari.
L'Ajuntament ha de facilitar la documentació i els recursos necessaris per al
bon funcionament de la Taula.
Funcions
La Taula per la RSEVdM es constitueix amb el compromís d’actuar com òrgan
de consulta en tots els temes inclosos en el seu àmbit d’actuació. Amb
capacitat per emetre recomanacions, formular propostes als òrgans executius
corresponents i fer el seguiment de la implantació de les mateixes.
Per fer arribar una recomanació o proposta al segment executiu, es procurarà
comptar amb el major consens. En el cas que el consens no pugui ser assolit,
caldrà un mínim suport de 3 dels grups municipals representats.
Composició
La Taula per la RSEVdM estarà constituïda per dues persones designades per
cada grup municipal, al menys una d’elles electa.
Aquestes persones constituiran el Plenari de la Taula per la RSEVdM, òrgan de
major nivell i d’interlocució.
L’equip de govern designarà una persona que exercirà les funcions de
coordinació entre el govern i la Taula per la RSEVdM.
Organització de la Taula per la RSEVdM
D’entre els membres designats s’escolliran a 2 persones, i els corresponents
substituts. Aquests, desenvoluparan les funcions de moderació (direcció del
debat i elaboració de l’ordre del dia) i de secretaria (redacció de les actes i els
acords de les reunió). Una d’elles, i el corresponent substitut, correspondran a
membres designats pel grup municipal que representa al govern.
La Taula per la RSEVdM s’organitza en dos nivells, el plenari de la Taula I els
grups de treball sectorials.
Inicialment es proposa la posta en funcionament de 4 grups de treball, sense
perjudici de la creació dels que es considerin necessaris a criteri del plenari de
la Taula per la RSEVdM.
Els grups de treball proposats inicialment serien:
•

Grup de Treball per la reactivació econòmica.

•

Grup de Treball per l’atenció social.

•

Grup de Treball per a l’anàlisi de l’impacte del Covid-19.

•

Grup de Treball per a noves oportunitats.

GRUPS DE TREBALL
En la primera sessió, cada grup de treball determinarà la planificació i el
calendari de l’estudi i elaboració de la proposta corresponent sobre el tema
assignat.
Composició
Podran formar part dels grups de treball específics, els propis membres del
plenari o altres persones designades per cada grup municipal en la seva
representació i altres persones interessades, expertes i representants
associatius de les associacions i entitats del municipi als quals es convidarà
explícitament a proposta del plenari.
Comissions
Igualment, i amb l’acord del Plenari, els Grups de Treball podran promoure el
treball en comissió d’àmbits encara mes específics tot mantenint la vinculació
amb el Grup de Treball.
Vilassar de Mar, vint-i-vuit de maig de dos mil vint.

Signants:
ERC-Gent per Vilassar de Mar
Junts per Vilassar
Babord
PSC-Candidatura de Progrés
Ciutadans-Partido de la Ciudadania

