
 

EIX 1:  ATENCIÓ A LES PERSONES 

Regidoria d’Ensenyament, 
Salut i Gent Gran 

Línies d’Actuació: Ensenyament 

 Garantir les places de llars d’infants municipals i reforçar els serveis. 

 Garantir la llibertat d’elecció d’escola i de model educatiu a les famílies de Martorell per assolir-
ne un de més equilibrat i cohesionat. 

 Potenciar programes d’assessorament i suport econòmic per als llibres de text. 

 Promocionar mesures de reforç d’hàbits d’estudi i d’atenció a la diversitat. 

 Promoure l’oferta de les escoles municipals i el seu impuls. 

 Impulsar la  formació i l’oferta en l’àmbit social i promocionar  places de PQPI i PIF. 

 Consolidar el desenvolupament de  la Xarxa d’Infància i                                                                          
Adolescència. 

Regidoria d’Ensenyament, 
Salut i Gent Gran 

Línies d’Actuació: Salut 

 Crear l’Oficina Tècnica de Salut per a redactar i desplegar el nou pla de salut municipal. 

 Constituir la Taula de coordinació en Salut, amb representants dels agents de les diferents 
institucions i entitats que treballen en aquest àmbit. 

 Impulsar de manera coordinada el projecte de Salut Comunitària i promoció de la prevenció, la 
sensibilització i l’educació en salut als centres d’ensenyament i entitats. 



 

 Reforçar el programa Salut i Escola incorporant-hi tallers de salut per als educadors i per al 
professorat dels centres educatius. 

 Promocionar  la prevenció de la salut mental en els plans de salut municipals. 

Regidoria d’Ensenyament, 
Salut i Gent Gran 

Línies d’Actuació: Gent Gran 

 Impulsar el programa  “Gent gran activa” amb accions  de suport, activitat física i formació 
continuada per a persones grans. 

 Crear el Consell de la Gent gran com a eina de participació. 

 Ampliar i desenvolupar nous serveis i programes d’atenció a la gent gran: “Radar” de la gent 
gran de Martorell, teleassistència, utillatges, a fi i efecte de millorar el seu benestar i llur 
autonomia. 

 Crear nous programes de foment de la pràctica d’activitat física i saludable entre les persones 
grans. 

Regidoria de Benestar  
Social i Joventut 

Línies d’Actuació: Benestar Social 

 Consolidar la Taula Municipal del Tercer Sector amb la participació d’Ajuntament, entitats i 
agents. 

 Fomentar i reforçar  la Xarxa de Voluntariat social amb formació i més difusió. 

 Consolidar i implementar més recursos i serveis per fer de Martorell una ciutat més inclusiva. 



 

 Garantir el programa de suficiència alimentària i millorar la coordinació en el funcionament dels 
bancs d’aliments. 

 Continuar mantenint la garantia d’ajuts i serveis de menjador escolar cap a les famílies amb 
vulnerabilitat econòmica i extrema necessitat. 

 Continuar potenciant l’activitat dels serveis socials bàsics municipals per donar resposta a les 
demandes socials i millorar el nivell de benestar. 

 Desenvolupar les accions previstes per a l’acollida de refugiats de la crisi humanitària de la 
Mediterrània en coordinació amb l’àrea de cooperació. 

Regidoria de Benestar  
Social i Joventut 

Línies d’Actuació: Família 

 Consolidar el programa d’acompanyament  i seguiment del suport a les famílies. 

 Ampliar els programes respir per a cuidadors de determinats col·lectius per facilitar a les famílies 
cuidadores de persones dependents un temps de respir. 

Regidoria de Benestar  
Social i Joventut 

Línies d’Actuació: Infància i Adolescència 

 Redactar i desplegar el nou Pla Local d’Infància pel període 2016/2020. 

 Establir protocols  d’actuació i coordinació  en el marc d’hàbits saludables de la població infantil i 
juvenil. 

 Potenciar el treball en xarxa entre les famílies i l’administració, tot cercant aliances per oferir 
espais de treball conjunt. 



 

 Garantir els  programes d’ajuts a les famílies del municipi que ho necessitin. 

 Crear i difondre de forma  telemàtica un programa transversal i específic per a la infància. 

Regidoria de Benestar  
Social i Joventut 

Línies d’Actuació: Joventut 

 Augmentar  l’oferta d’activitats i l’atenció als joves i a les seves necessitats. 

 Millorar els ajuts per promoure l’emancipació dels joves . 

 Promocionar el talent juvenil i la creació cultural dels joves. Augmentar les hores de les aules 
d’estudi. 

 Reactivar i reforçar el SIJ Punt nord i l’atenció als joves,cercant sinèrgies amb centres educatius, 
universitat i empreses. 

 Crear una Taula de joventut per accentuar la interacció i la participació juvenil. 

 Incrementar  les accions del programa d’educació per a la salut a joves. 

 Incentivar empreses i comerços per a contractar joves martorellencs i facilitar la creació de negocis 
per a emprenedors joves. 

Regidoria de Cultura 

Línies d’Actuació: Cultura 

 Redactar i desplegar el nou Pla Cultural on es marquin les línies estratègiques per a millorar la 
qualitat de la cultura a Martorell en tots els seus àmbits. 

 Crear  la Taula de cultura local per augmentar la participació, cohesionar i coordinar les entitats i 
associacions de veïns  en les activitats culturals, festes i activitats locals. 

 Desenvolupar el Programa “Convertir Martorell en capital literària”. 



 

 Dur a terme campanyes per a augmentar  la difusió a nivell comarcal de les fires, festes i actes 
culturals de Martorell. 

Regidoria d’Esports 

Línies d’Actuació: Esports 

 Donar un nou impuls al programa esport-salut  aprofitant els espais naturals. 

 Afavorir l’ús de la bicicleta seguint les indicacions del pla de mobilitat municipal. 

 Definir i impulsar el programa “pràctica esportiva en edat escolar”, tot creant aliances amb les 
entitats esportives. 

 Treballar per a garantir l’existència d’equipaments suficients i necessaris per a la pràctica 
esportiva del municipi. 

 Donar suport a la viabilitat de les entitats esportives del municipi mitjançant convocatòries 
d’ajuts. 

 Millorar i continuar donant suport a la xarxa d’entitats esportives creant sinèrgies i aliances per a 
la definició de polítiques esportives. 

 Afavorir la presència de Martorell en esdeveniments esportius d’àmbit nacional, apostant per 
Martorell com a vila esportiva, d’àmbit nacional. 

 Crear un Martorell saludable i esportiu treballant de manera transversal. 

Regidoria de Comunicació, 
Cooperació i Participació 

Línies d’Actuació: Cooperació 

 Coordinar la  participació de les entitats de cooperació en la determinació de projectes i 
campanyes de sensibilització en aquest àmbit. 



 

 Reforçar el programa d’accions de sensibilització adreçades a la població  i especialment als 
infants. 

Regidoria d’Hisenda i 
Seguretat Ciutadana 

Línies d’Actuació: Hisenda 

 Seguir garantint la política de gestió econòmica responsable i eficient. 

 Garantir una política impositiva de contenció. 

 Mantenir les bonificacions del 50% a la taxa de recollida selectiva per les persones grans i el 50% de 
l’Impost sobre Béns i Immobles a les famílies nombroses. 

Regidoria d’Hisenda i 
Seguretat Ciutadana 

Línies d’Actuació: Seguretat Ciutadana 

 Impulsar el civisme com un element bàsic de la convivència ciutadana, a través de l’ordenança de 
convivència ciutadana i civisme. 

 Millorar  i reforçar la seguretat ciutadana potenciant la coordinació amb altres cossos policials. 

 Prioritzar la seguretat vial a fi i efecte de reduir la sinistralitat. 

 Sensibilitzar i desenvolupar la cultura de l’autoprotecció amb campanyes específiques adreçades 
a la ciutadania. 

 

  

 

 



 

EIX 2:  REPRESA ECONÒMICA 

Regiduria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Promoció Econòmica 

 Impulsar el teixit productiu local i establir mesures per afavorir el desenvolupament econòmic. 

 Facilitar l’accessibilitat a les empreses simplificant els tràmits per promoure l’emprenedoria,  
l’activitat econòmica i generació d’empreses. 

 Completar el catàleg de serveis del Molí Empresa en l’àmbit comarcal. Crear i donar suport a 
diferents escoles temàtiques d’abast comarcal per reduir l’atur, i millorar la qualitat de 
l’educació, la formació tècnica i la formació específica per a sectors productius i de serveis. 

 Fer sinèrgies amb les empreses més significatives per conèixer les seves necessitats, estratègies i 
expectatives amb l’objectiu d’ajudar-les i acompanyar-les. 

 Fomentar i acompanyar en la creació de l’associacionisme empresarial a Martorell. 

 ”Invertir negocis”. Mantenir i ampliar les línies d’incentius per a la contractació de persones, 
emprenedors adscrits al Molí Empresa i empreses del territori. 

 Cercar les millors condicions de finançament per a les entitats adscrites al Molí Fariner, a través 
de la intermediació i assessorament en els seus projectes de creixement i internacionalització. 

 Planificar i promoure l’estratègia urbanística per dinamitzar la promoció econòmica i afavorir la 
instal·lació de noves empreses. 

 Difondre el concepte d’innovació oberta entre les empreses, per tal d’afavorir la col·laboració 
entre grans i petites empreses  i amb centres de recerca i centres universitats. 

 Mantenir i fomentar l’esperit i la base industrial de Martorell. La indústria és el motor de la seva 
activitat econòmica. 



 

 

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Formació Ocupacional Continuada 

 Generar oportunitats de formació per a tothom, sectoritzar la formació i prioritzar el temari 
d’accionsformatives en funció de les necessitats de les empreses o emprenedors. Apropar el món 
empresarial als centres educatius de Martorell.  

 Fomentar la cultura emprenedora als centres educatius. 

 Crear la plataforma de formació amb la participació administració/empresa i amb fórmules de 
col·laboració amb els instituts i les universitats. 

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Comerç 

 Establir elements de coordinació entre associacions de comerciants i l’Ajuntament per promoure 
i millorar el comerç local. 

 Millorar l’accessibilitat i mobilitat als eixos comercials de Martorell. 

 Simplificar els tràmits administratius per a l’obertura de nous negocis i comerços. 

 Actualitzar periòdicament les dades de l’observatori de comerç. 

 Aprovar i desplegar un pla d’usos comercials per dinamitzar el comerç en consonància amb el 
POUM. 

 Sensibilitzar i promocionar la “marca Martorell” com a zona comercial a nivell comarcal. 

 Millorar i revitalitzar el Mercat municipal de la Rambla de les Bòbiles. 



 

 Impulsar el Pla d’activació comercial de La Vila per promoure el lloguer de locals tancats i 
incentivar el traspàs de negocis. 

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Regim Interior 

Línies d’Actuació:Turisme i Patrimoni 

 Desenvolupar el programa de promoció del patrimoni cultural, museístic i natural de Martorell. 

 Promocionar Martorell com a destí turístic ric en patrimoni i actes culturals. 

 Adequar el patrimoni urbà per millorar el seu atractiu turístic. 

 Crear sinèrgies entre els centres educatius i els centres culturals i/o museus per a generar un sentiment de 
pertinença i sensibilització vers el patrimoni de Martorell. 

 

EIX 3:  REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA 

Regidoria de Comunicació, 
Participació i Cooperació 

Línies d’Actuació: Comunicació, Participació i Cooperació 

 Desenvolupar i posar en marxa el Centre de Serveis per a les Entitats, amb nous recursos, espais i 
serveis de suport a aquestes. 

 Potenciar la Trobada d’Entitats com la festa de les entitats de Martorell. 

 Desenvolupar un programa de suport als veïns amb la creació d’una taula de treball per a 
informar i debatre temes comuns. 

 Augmentar els processos participatius en temes rellevants per àmbit sectorial o territorial. 

 Posar en marxa  diversos òrgans de participació per a infants, joves i persones grans. 



 

 Mantenir els agermanaments existents amb d’altres municipis i impuls d’un de nou on la llengua 
anglesa sigui vehicular. 

 Establir i aplicar una política comunicativa homogènia i reconeguda en qualsevol àmbit. 

 Establir una comunicació i uns mitjans de comunicació públics més moderns i plurals, prioritzant els 
continguts de servei . 

 Facilitar l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies i a la informació. 

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Modernització de l’Administració 

 Implantar la xarxa d’oficines d’atenció al ciutadà (OAC) per millorar l’atenció i facilitar els tràmits 
administratius. 

 Desplegar l’administració electrònica i la web municipal garantint l’accessibilitat i la interacció 
amb el ciutadà. 

 Aplicar un model d’administració municipal transparent i efectiu, facilitant l’accés ciutadà a la 
informació pública i les eines de comunicació de servei. 

 Establir un programa per a la millora de processos entre ajuntament i empreses públiques 

 

 

 

 



 

EIX 4:  ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Regidoria de Planificació 
Urbanística, Medi Ambient i 

Habitatge 
Regidoria de Serveis Urbans i 

Afers Interdepartamentals 

Línies d’Actuació: Urbanisme i medi ambient 

 Aprovar el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal cercant el màxim consens possible. 

 Desenvolupar el Parc Fluvial, millorar l’entorn natural amb especial protecció a les lleres. Creació 
d’una "ferradura verda" que inclogui el Parc Fluvial amb horts comunitaris, generant un nou punt 
de trobada i itinerari de lleure a les ribes dels rius. 

 Continuar amb la transformació i millora dels nostres carrers i places dels diferents barris de 
Martorell, fent un urbanisme amable, per millorar la qualitat de vida de les persones, urbanisme 
al servei de les persones. Creació d’espais de trobada, llocs per poder-hi passejar i gaudir. 

 Millorar i ampliar els equipaments, infraestructures i espais  dedicats a serveis. 

 Promocionar i difondre mesures d'eficiència energètica tot establint sistemes d'optimització i 
estalvi energètic i d’aigua als equipaments municipals, a l’entorn urbà i a les llars del municipi. 

 Línies d’Actuació: Habitatge 

 Promocionar l’oficina local d’habitatge i redactar i posar en marxa el Pla Local d’Habitatge. 

 Desenvolupar accions per incrementar el parc d’habitatges de lloguer assequible per a les 
famílies amb dificultats i pels joves. 

 Assessorar en la tramitació d’habitatge de lloguer. 

 Incrementar les accions orientades a lluitar contra el risc d’exclusió residencial i la pobresa 
energètica. 



 

 Desenvolupar programes de foment del manteniment i la rehabilitació de l’habitatge habitual. 

 Incrementar el nombre d’habitatges gestionats amb criteris socials. 

 Definir i desplegar accions de control, sanció o intervenció en relació a la utilització anòmala dels 
habitatges, especialment amb els habitatges permanentment desocupats propietat d’entitats 
financeres. 

 

 

EIX 5:  EIX NACIONAL 

Regidoria de Serveis Urbans i 
Afers Interdepartamentals 

Línies d’Actuació: Eix Nacional 

 Crear espais de debat on compartir idees, iniciatives, i tot allò que pugui ésser útil per a 
contribuir a la construcció d’un nou país, convençuts que la millora i el progrés social van lligats a 
l’emancipació nacional. 

 Fomentar i defensar els drets nacionals. 

 Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a 
l’autodeterminació. 

 Donar suport a les decisions que es prenguin al Parlament de Catalunya  i al govern de la 
Generalitat. 

 Afavorir la presència de simbologia institucional de Catalunya . 

 


