Pla Reactivació Econòmica i Protecció social
Martorell – Juliol 2020

tercera sessió de treball 13/07/20
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2 eixos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12 línies
lí i
d’actuació

a. Suport a
l’economia
LOCAL i
l’OCUPACIO

b. Suport en
l’àmbit SOCIAL
i de les
PERSONES

2

Línies d’actuació:

a. Suport a
l’economia local
i l’ocupacio

 Garantir l’activitat econòmica a la ciutat, recolzant a les
empreses, comerços i autònoms de Martorell, així com fer
un seguiment i anàlisi dels sectors mes afectats i de les
mesures d’ajut aplicades.
ocupació, millorant i potenciant les d
d’ajuts
ajuts a
 Foment de ll’ocupació,
empreses, comerços i autònoms.
 Impuls de les inversions, amb suport a empreses i
promotors privats i acreixent la inversió des de
l’Ajuntament.
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Línies d’actuació:
 Garantir l’accés als serveis essencials i reforçar
ç les
estructures socials.
 Reforçar la capacitat de resposta l’emergència habitacional.
E
Enfortir
f ti els
l mecanismes
i
d
de prevenció
ió d
de lla vulnerabilitat
l
bilit t i
de protecció de la gent gran.
 Empoderar als joves i anticipar‐se a les seves necessitats.

b. S
b
Suport en
l’àmbit Social i
de les persones

 Reforçar l’equitat i la inclusió en el sistema educatiu.
 Garantir la capacitat de resposta del sistema sanitari.
F
Fomentar l’l’esport com a eina
i d
de salut,
l educativa
d
i id
de
cohesió.
 Posar en rellevància la cultura i el turisme com a pilars
econòmics
ò i i social.
i l
 Consolidar els mecanismes de prevenció, a partir de la
corresponsabilitat i el civisme, tot mantenint els canals de
comunicació
i ió amb
b els
l ciutadans
i d
i col∙lectius.
ll i
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Garantir l’activitat econòmica a la ciutat, recolzant a les
empreses, comerços i autònoms de Martorell, així com fer un
seguiment i anàlisi dels sectors mes afectats i de les mesures
d’ j t aplicades.
d’ajut
li d

a. Suport a
l’economia local
i l’ocupacio






Enfortir el teixit productiu i promoure ocupació de qualitat.
Apostar per la indústria 4.0, circular i connectada.
Donar suport al comerç de proximitat.
Simplificació administrativa i adaptació de la fiscalitat a la
no a realitat
nova
realitat.
 Seguiment i anàlisi dels sectors més afectats.
 Reclamar la creació d’un Fons Públic Local, per al
finançament de les mesures de desenvolupament econòmic
local.
 Agilitzar en la mesura en que sigui possible el pagament a
proveïdors locals , especialment PIME’s i autònoms.

5

Foment de l’ocupació, millorant i potenciant les línies d’ajuts
a empreses, comerços i autònoms.

a. Suport a
l’economia local
i l’ocupacio

 Fomentar noves metodologies de formació i orientació.
 Apostar
p
per
p la Formació professional
p
dual.
 Impulsar programes d’ajuts a un major grau de
personalització i flexibilització.
 Apostar per la innovació, digitalització i reducció de les
d i
desigualtats.
lt t
 Suport a l’emprenedoria.
 Fomentar la contractació de persones aturades i reclamar
finançament adequat per als Plans d
d’ocupació
ocupació.
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Impuls de les inversions, amb suport a empreses i
promotors privats i acreixent la inversió des de
l’Ajuntament.

a. Suport a
l’economia local
i l’ocupacio

 Inversions per l’adequació dels serveis municipals,
equipaments i espai urbà a la nova realitat.
 Inversions per fer front a l’emergència climàtica en el marc
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 Inversions per a millora i modernització dels polígons
d’activitat
d
activitat econòmica
econòmica.
 Actuacions per donar resposta a la demanda d’habitatge i
per l’ampliació del parc públic d’habitatge .
 Reforçar
ç els ajuts
j p
per la rehabilitació i supressió
p
de
barreres arquitectòniques.
 Promoure la col∙laboració público‐privada i donar suport a
les empreses i promotors.
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Garantir l’accés als serveis essencials i reforçar les estructures
socials.

b. S
b
Suport en
l’àmbit Social i
de les persones

 Reforç dels Serveis Socials Bàsics.
 Incrementar partides d’inclusió , ajuts individualitzats i
Serveis d’atenció
 Potenciar el circuit integral d’atenció a les necessitats socials
amb integració en un sol pla individual d’atenció.

Reforçar la capacitat de resposta l’emergència habitacional.
 Reforç de la OLH per donar resposta a les tramitacions
d’ajuts.
 Programa per incrementar la bossa d’habitatge social.
 Reforç dels mecanismes de mediació.
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Enfortir els mecanismes de prevenció de la vulnerabilitat i de
protecció de la gent gran.

b. S
b
Suport en
l’àmbit Social i
de les persones

 Reforç de la Mesa de la Gent Gran de Martorell i seguiment
de la Gent Gran com a col∙lectiu
col lectiu afectat pel Covid19
 Accions per promoure l’envelliment actiu, l’atenció sanitària
com a participació social i voluntariat.
 Reforç de la xarxa “bon
bon veïnatge
veïnatge” i les politiques de suport de
les persones que viuen soles.

Empoderar als joves i anticipar‐se
anticipar se a les seves necessitats.
necessitats
 Establir mecanismes per reduir el fracàs escolar,
abandonament escolar prematiur.
 Accions per facilitar l’emancipació i la inserció en el mon
laboral.
 Creació de la Taula de la joventut.
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Reforçar l’equitat i la inclusió en el sistema educatiu.
 Programa per reduir l’escletxa digital.
 Accions per millorar ll’equitat
equitat educativa.
educativa
 Programa per reduir l’abandonament educatiu prematur.

b. S
b
Suport en
l’àmbit Social i
de les persones

G
Garantir
i lla capacitat
i d
de resposta d
dell sistema
i
sanitari.
i i
 Mantenir actius el mecanismes de comunicació amb els
centre sanitaris , Hospital de Martorell i residències de gent
gran.
 Vetllar perquè els equipaments sanitaris estiguin
dimensionats per donar resposta a les necessitats del
municipi.
p
 Incorporar les residències de gent gran en el sistema
preventiu de salut.
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Fomentar l’esport com a eina de salut, educativa i de cohesió.
 Suport a les entitats i els esportistes de Martorell.
 Impuls de l’esport extraescolar .
 Accions per fomentar la pràctica esportiva per a totes les
edats.

b. S
b
Suport en
l’àmbit Social i
de les persones

Posar en rellevància la cultura i el turisme com a pilars
econòmics i social.
 Donar suport al sector de la cultura local per reforçar la seva
recuperació econòmica.
 Impulsar el turisme i la oferta turística‐cultural com a pilar
econòmic i social del municipi.
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Consolidar els mecanismes de prevenció, a partir de la
corresponsabilitat i el civisme, tot mantenint els canals de
comunicació amb els ciutadans i col∙lectius.

b. S
b
Suport en
l’àmbit Social i
de les persones

 Reforçar els mecanisme de coordinació amb els col∙lectius
sectorials de cada àmbit per avançar en noves estratègies de
prevenció i actuació .
 Assegurar la dotació adequada dels equips de prevenció i
emergència , reforçant els serveis essencials i els equips de
protecció civil .
 Adaptar la forma i continguts dels serveis prestats per les
administracions
d
, segons criteris de
d seguretat. i els
l
condicionants de cada moment.
 Mantenir les campanyes d’informació en matèria de
prevenció i civisme,, i vetllar p
p
pel compliment
p
de les mesures
establertes.
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