Pla Reactivació Econòmica i Protecció Social
a) Suport a l’economia local i l’ocupació
1) Garantir l’activitat econòmica de la ciutat, incrementar les ajudes per les
empreses, comerços i autònoms de Martorell, així com fer un seguiment i
anàlisi dels sectors més afectats i de les mesures d’ajut aplicades.
-

-

-

-

-

-

-

Dotar a les empreses d’un mecanisme àgil per al pagament de les factures
pendents a PIMES i autònoms.
Crear una Taula de Suport al Comerç Local, amb presència d'ajuntament,
entitats comercials, empresaris i grups municipals per a l'elaboració
d'estratègies i coordinar actuacions.
Ajut específic d’un valor concret per a empreses/autònoms que han vist
reduïda la seva facturació en un 75% o més durant els mesos de confinament.
No aplicar interessos de demora al pagament d’impostos i taxes municipals si
són en el mateix any.
Acord local amb el comerç de proximitat per a que es pugui fer servir la targeta
moneder: augmentar la subvenció a canvi de comprar a comerços de
proximitat; presentant tickets o factures.
Requerir que l’adquisició dels fons de les biblioteques es faci a llibreries locals.
Realitzar accions per al foment de la digitalització del comerç minorista (ecommerce, xarxes socials, pàgina web, Marketplace...). Co-finançar projectes
digitals sobre comerç online. Fomentar el “Martorell A Prop” i crear eines per a
facilitar el traspàs de locals de forma online.
Agilitzar i facilitar l'obertura de nous comerços, eliminant complicacions. El
termini de concessió de llicències d'activitat i comunicacions ambientals ha de
ser l'imprescindible. A més, s'establiran bonificacions o la supressió del
pagament de la llicència d'obertura i d'obres per a l'inici d'activitat.
Realitzar accions de formació i assessorament als responsables dels comerços,
empresaris i autònoms. Accions formatives dirigides a enfortir les seves
capacitats professionals i que puguin millorar l'atenció al client i personalitzar
les seves vendes. Especialment en matèria de xarxes socials, venda telefònica,
online, treball per encàrrec o amb cita prèvia... Assessorament gratuït per a la
tramitació d'ajuts i subvencions, posada en marxa dels protocols per a la
prevenció de la Covid i/o qualsevol problemàtica que puguin plantejar.
Subvencionar l'elaboració d'enquestes sobre hàbits de consum i coneixement
dels clients.
Posar en marxa ajuts directes al comerç local per a la compra de material de
distanciament, senyalització i seguretat, donat l'elevat cost que els va suposar
la compra de mampares, gels hidroalcohòlics, mascaretes, guants, etc.
Subvenció de la part proporcional de la taxa d'escombraries als comerços que
han estat tancats, així com el cost dels trams fixos dels subministraments
(aigua, llum, gas, telèfon).

-

-

Garantir que cap treballadora d’empreses que prestant serveis públics
externalitzats hagi perdut la seva feina o drets laborals, valorant expedientar
l’empresa en cas d’incompliment.
Oferir un servei d’assessorament laboral i gratuït per les treballadores
martorellenques. Assessorar aquestes persones davant dels ERTOs,
acomiadaments o modificacions dels seus contractes que hagin pogut vulnerar
els seus drets laborals.

2) Foment de l’ocupació, millorant i potenciant línies de subvencions a
empreses petites i autònoms
-

Creació d’un fons d’aval públic amb l’objectiu d’articular instruments de
finançament per al desenvolupament econòmic local.
Modificar les bases dels ajuts per al foment de la ocupació per a fer-los més
accessibles.

3) Foment de les inversions, amb suport a empreses i promotors privats i
acreixent la inversió des de l’Ajuntament
-

-

Creació de línia d'ajuts per al lloguer de locals comercials: ajuts directes per al
pagament del lloguer i ajuts/incentiu per als propietaris que redueixin el preu
del lloguer del local (el que sigui més fàcil de tramitar).
Plans “Renove” de finestres, terrats, fusteria. Dirigir els ajuts a la rehabilitació a
petites empreses, autònoms per millorar l’eficiència energètica a través de
l’aïllament i millora dels elements comunitaris.

b) Suport en l’àmbit social i de les persones
1) Ensenyament
-

-

-

Obertura de la biblioteca municipal i el Círcol a l’agost, realitzar tallers,
activitats socioeducatives, de tècniques d'estudi i de reforç per a combatre el
fracàs escolar. Habilitar un espai fixe al Centre Cultural/Espai Jove amb accés a
ordinadors i internet, i amb personal de suport educatiu.
Mesures per combatre la bretxa digital: ampliar cobertura WiFi oberta i
gratuïta al municipi, més aules d'informàtica, ampliar capital per a la compra
d'eines electròniques (gestió a través de Serveis Socials), crear ajut per a
l'accés a internet, com qualsevol altre subministrament.
Reforçar les beques menjador: la crisi econòmica farà augmentar el nombre de
famílies que necessitaran beques menjador.

2) Benestar Social
-

Reforçar el sistema de prestacions i ajudes i apostar per una disminució de la
càrrega burocràtica associada al mateix, sense que es produeixi una pèrdua de
la seguretat Jurídica de les persones afectades. Atenent al actual estat de
necessitat severa, s’han d’eliminar traves burocràtiques, s’han de simplificar
procediments i s’ha d’actuar amb la màxima celeritat possible en cadascun
dels casos, evitant retards innecessaris amb la finalitat d’agilitzar la tramitació

-

-

-

-

-

de demandes, per a que els més vulnerables puguin rebre les ajudes amb la
major velocitat possible.
Aplicar les bases inicials dels ajuts a subministraments i actualitzar-les: no
subvencionar el pagament d'un deute acumulat, permetre l'accés a la
subvenció a famílies amb dificultats, però sense deute.
Elaborar material divulgatiu accessible a tothom on es detalli a mode de
catàleg tots els ajuts i bonificacions disponibles i com sol·licitar-les.
Sol·licitar que els serveis socials municipals puguin ser competents per una
primera actuació en el cas de detectar una urgència sanitària i social;
monitoritzar les dades de les residències per implantar un sistema d’alarma
ràpida i poder fer el seguiment.
Creació d’un servei de suport emocional estable, amb atenció telefònica
inicialment i presencial en un futur, que doni resposta a la situació d’angoixa i
estrès emocional que està vivint la població de Martorell. Aquesta mesura s’ha
de gestionar amb el CAP.
Garantir una resposta pública, amb recursos suficients, per les persones sense
sostre, coordinant la resposta amb organitzacions socials amb experiència en
la matèria. El confinament ha propiciat el tractament sociosanitari a persones
en situació de carrer amb problemes d’addiccions i drogodependència, o
malalties cròniques; és precís donar continuïtat als citats processos amb
programes específics.
Manteniment i ampliació de pressupost del SIAD (Servei d’Informació i Atenció
a la Dona) per atendre a dones i infants en situació de violència masclista.
Editar material específic per a la prevenció i sensibilització al voltant de les
violències masclistes amb consells útils per a les veïnes o persones properes
que puguin detectar situacions de violència masclista.

3) Habitatge
-

-

Mediació entre llogaters i propietaris per gestionar el pagament dels mesos
posteriors al confinament amb l’aval de l’Ajuntament i gestionat per l’OLH.
Establir una línia d’ajudes al pagament del lloguer per a aquells casos que no
compleixin els requisits que estableixen els ajuts d’altres administracions, amb
llindars de renda més elevats que els establerts a la resta.
Ajudes pel pagament del lloguer, hipoteca i subministraments del negoci, pels
autònoms i autònomes en cessament d’activitat o amb una reducció del 40%
del volum de negoci.

4) Gent Gran
-

Establir gratuïtat o subvencionar el servei d’atenció domiciliaria i teleassistència.
Augmentar els serveis i programes destinats de forma específica a la gent gran,
persones dependents i persones amb discapacitat, que han de col·locar-se en
el centre d’aquestes polítiques ja que la seva participació és essencial. Entre
les mesures d’aquest àmbit, s’ha de proposar el desenvolupament d’un

-

programa d’atenció a la gent gran en situació d’especial vulnerabilitat i a les
famílies que tenen al seu càrrec a persones en aquestes situacions.
Posar èmfasi en el manteniment esportiu de les persones grans amb la
perspectiva de màxima seguretat d’aquest col·lectiu però també la necessitat
que es mantingui actiu per una bona salut general, especialment detectant els
casos que des de la pandèmia prefereixen sortir molt menys de casa.

5) Salut
-

-

-

Fer un salt important en elements reals de coordinació i integració dels
sistemes social i sanitari . Amb sistemes de registre i informació compartits,
guies conjuntes d’actuació respecte la cronicitat, envelliment en solitud,
atenció a la pèrdua d’autonomia personal i situacions d’exclusió social,
addiccions o problemes de salut mental.
Garantir una reserva estratègica d’equips sanitaris. Una de les lliçons d’aquesta
crisi és que no es pot dependre en exclusiva dels mercats internacionals per a
la provisió d’equips sanitaris.
Generar un programa gratuït d’activitat esportiva i manteniment físic per
aquest estiu tant a l’aire lliure com als centres esportius existents.

-

6) Participació i Cooperació
-

Transparència i Governança participativa. Amb més participació dels equips de
professionals i de la pròpia ciutadania en la planificació i decisions de gestió,
especialment en l’Atenció Primària i Comunitària.

7) Esports
-

Programa d’ajut a les entitats esportives per organitzar tornejos de les
diferents modalitats d’esport durant l’estiu.

8) Cultura i Turisme
-

-

-

Reprogramar festes i activitats. Les mesures COVID-19 i la temporalitat de la
mateixa en la fase de represa a la normalitat ens ha obligat a suspendre
activitats del calendari festiu local. Caldrà avaluar la seva reprogramació en
altres dates si és possible i garantir els contractes de professionals. També serà
necessari pensar com transformem models de festes massives en activitats
més descentralitzades, tot garantint les mesures establertes d’aforaments.
Arxiu de la Memòria popular COVID-19 . L’arxiu municipal impulsarà la
recollida i ordenació amb criteris arxivístics, per preservar les expressions,
creacions i iniciatives de la ciutadania del municipi durant aquestes setmanes i
en posterioritat a la COVID-19.
Actualitzar la anàlisis i coneixement del capital cultural local: conèixer i
identificar els agents que contribueixen a la creació, renovació, difusió i
reinterpretació de la cultura; conèixer les seves demandes, necessitats,
projectes per articular una acció local al servei del seu potencial. Així podrem
dissenyar, juntament, amb les entitats i tota la ciutadania, nous serveis públics
culturals que resultin ara útils per mantenir-los a la seva activitat.

-

-

Convocatòria d’ajudes per la modernització, digitalització i innovació de tots
els agents culturals locals.
Convocatòria dels Premis Vila com a reconeixement del talent local, incentivar
l’activitat creadora dels i les professionals de la cultura, difondre-la i retribuirla.
Programa extraordinari d’actualització digital de totes les institucions culturals
locals: biblioteques, museus, cases de cultura.
Prioritzar en la programació els continguts culturals locals. Fomentar-ho entre
les entitats locals que programin cultura i afavorir-ho en les bases de
subvencions.

