CARTA DE SERVEIS
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Presentació
El Departament de Promoció Econòmica s'ubica des de l’any 2012 a l'edifici del Molí Fariner, el seu
objectiu és donar servei a les persones en situació de desocupació, a les persones en procés de recerca
per millora professional, als empresaris/es i als emprenedors/es.
L’Àrea de Promoció Econòmica i Treball de l’Ajuntament de Martorell engloba els serveis i projectes dirigits
a l’ocupació, la formació i l’empresa així com el
projecte Viver d’Empreses i el Club dels
Emprenedors/ores/Coworking (Molí Empresa), amb la finalitat de convertir aquest centre en un punt de
trobada referencial de totes les persones que vulguin crear o fer créixer la seva pròpia empresa.

La línia estratègica del Departament de Promoció Econòmica, persegueix constituir un referent que permeti
la reformulació d’algunes actuacions integradores de nous models de desenvolupament, acordes amb les
noves tendències econòmiques i socials i amb les necessitats que anem detectant al nostre territori. Volem
aprofitar l’experiència, la iniciativa i els recursos materials i de gestió per tractar de convertir-los en
elements de competitivitat, sostenibilitat i atracció. Aquestes actuacions esdevindran, a mig i llarg termini,
el motor d’un canvi per al desenvolupament de la nostra ciutat, que des de la nostra organització volem
liderar.

Què fem ?
La nostra missió és analitzar, planificar i executar les diferents polítiques socioeconòmiques de la regidoria
dirigides a millorar la qualitat de vida i el benestar social, l’ocupació digna i la promoció econòmica del
nostre territori amb la col.laboració d’agents públics i privats, a través de diversos programes:




Polítiques actives d'ocupació (Servei Local d’Ocupació)
Empresa i emprenedoria (Viver d'empreses/Coworking/Lloguer d’espais)
Formació

L’esperit emprenedor esdevé una circumstància i un element de major pes cada dia que, sens dubte,
contribueix a la creació d’ocupació.
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Què oferim ?
L’àrea de Promoció Econòmica està enfocada a la promoció de l’empresa, la gestió d’accions formatives i
l’ocupació. En els dos casos es tracta d’accions i destinats aconseguir la màxima integració i promoció
laboral dels treballadors i la competitivitat de les empreses, basada en el desenvolupament de les
capacitats dels recursos humans.
D’aquesta manera es pretén aconseguir ser el referent principal dins de l’àmbit de la promoció econòmica
abastant tot el marc territorial proper.
La nostra visió és que el Centre de Promoció Econòmica “Moli Fariner” sigui referent del teixit empresarial i
en les persones actives del territori per:
 Oferir serveis i projectes d’ocupació i formació als nostres usuaris adaptats a les necessitats del
mercat de treball.
 Oferir un servei d’orientació i assessorament sociolaboral personalitzat a les persones usuàries del
servei
 Promoure els serveis integrals per a l'ocupació que transversalitzen l'acció dels diferents agents
implicats per tal d'incidir de manera més ajustada i a mida de cada una de les necessitats del nostre
municipi
 Potenciar programes especials per a aquells col•lectius que tenen més dificultats d’inserir-se
laboralment i que són prioritaris dins les polítiques d’ocupació.
 Orientar el servei d’autoocupació cap a una professionalització del perfil de l’emprenedor/a, i
acompanyar-lo en tot el procès.
 Oferir un servei d’intermediació laboral entre empreses i persones en procés de recerca de feina.
 Oferir formació com a centre de gravetat de les polítiques actives d’ocupació, tot implicant també les
empreses en els processos de millora de l’ocupabilitat i de la qualitat de l'ocupació, donant una
formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir la productivitat i la competitivitat de les
empreses així com, la qualificació i la promoció dels treballadors
 Acompanyar a l’empresa en les etapes de consolidació i creixement.
 Oferir als emprenedors i a empreses del territori espais alternatius i complementaris per facilitar la
creació i consolidació de l'empresa amb els mínims costos fixos d'infraestructura i on puguin compartir
experiències i conviure amb altres emprenedors i empreses, contribuint a la generació de sinèrgies
empresarials. Oferir a les empreses ja consolidades del territori diferents espais del viver d’empreses
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Molí Empresa com la sala d’actes, sales de reunions i sales de formació on puguin
desenvolupar i complementar la seva activitat segons les seves necessitats. (Lloguer espais)
 Garantir el contacte permanent del Centre de Promoció Econòmica amb el teixit empresarial de
Martorell i el seu entorn socioeconòmic facilitant així la planificació conjunta d’accions segons les
seves necessitats.
 Crear sinergies amb tots els participants de les accions de la regidoria
 Establir mecanismes de planificació i avaluació de les accions per a la seva millora continua.

Els serveis i projectes que oferim des del Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell
estan orientats en base a 4 línies estratègiques d’actuació definides en el Pla d’Acció Local 2014-2018:
 La planificació i l’avaluació estratègica de les polítiques actives d’ocupació per a la millora continua i la
qualitat dels serveis.
 L’ocupació i la formació dirigida a la millora de l’ocupabilitat dels ciutadans.
 Donar suport i dinamitzar l’economia mitjançant la consolidació d’empreses de nova creació, el foment
de la cultura emprenedora i la reactivació dels polígons d’activitat econòmica.
 Introduir i impulsar la innovació en les polítiques de desenvolupament econòmic local

A qui ens adrecem ?
 A persones en situació d’atur del municipi de Martorell i rodalies.
 A treballadors i treballadores que vulguin millorar la seva qualificació professional o la seva ocupació.
 A empreses i persones emprenedores del Baix Llobregat Nord.

El nostre compromís






Millorar l'eficàcia del Club de Feina/SLO adequant necessitats usuaris i empreses.
Millorar l'índex de rotació i permanència de les empreses al viver amb la incorporació del Coworking
Augmentar els alumnes participants als cursos de formació ocupacional i millorar la seva inserció
Augmentar i fidelitzar la relació amb les empreses.
Aconseguir un nivell de satisfacció per part dels nostres usuaris i usuàries dels diferents serveis a
partir de 7,5 dins una escala del 0 al 10
 Informar diàriament sobre recursos formatius, ocupacionals del servei i del municipi i informació
d’interès general per a usuaris, empreses i persones emprenedores a través de xarxes socials.
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Contacte
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner:
Camí del Riu, s/n.
Pàrquing i nou accés al centre Pàrquing de les Solanelles • Pàrquing de l'Hospital de Martorell
De dilluns a divendres laborables, de 10 a 13.30h.
Al telèfon: 93.775.31.01 i al Fax 93.774.18.86

Per correu electrònic a: moliempresa@martorell.cat o ocupaciolaboral@martorell.cat.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web www.moliempresa.cat o Twitter/ Instagram:
@moliempresa o Facebook: Martorell.empren

Compliment dels compromisos
Millorar





l'eficàcia

del

Club

de

Feina/SLO

adequant

necessitats

usuaris

i

empreses.

Persones usuàries ateses sobre el total de persones usuàries de l'SLO
Inserció ofertes feina / % llocs coberts respecte llocs ofertats
Formació transversal
Qüestionaris satisfacció

Millorar l'índex de rotació i permanència de les empreses al viver Molí Empresa amb la incorporació del
Coworking




Disposar d'un número d'empreses en llista d'espera que superi el número de baixes planificades del
viver perquè esgoten temps màxim de 3 anys. L'objectiu es disposar d'un número d'empreses en
llista d'espera quatre cops més gran que el número de baixes previstes en el període.
Elaboració del reglament de funcionament d'aquest espai amb la regulació de les taxes
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Augmentar els alumnes participants als cursos de formació ocupacional i millorar la seva inserció





Prospecció d’empreses per detectar ofertes, detectar les necessitats formatives i necessitat de
pràctiques
Buscar ofertes relacionades amb les formacions impartides
Derivar als alumnes a les ofertes (Fer seguiment de les ofertes i dels alumnes)
Augment de la difusió publicitat dels cursos FOAP

Augmentar i fidelitzar la relació amb les empreses / emprenedors
 Visites prospecció empreses
 Assessoraments
 Constitució empreses
 Accions a empreses / Formació...
 Lloguer espais
 Subvenció contractació
 Qüestionaris satisfacció

Aconseguir un nivell de satisfacció per part dels nostres usuaris i usuàries dels diferents serveis a partir de
7,5 dins una escala del 0 al 10
 Qüestionaris valoració diferents serveis del departament
Informar diàriament sobre recursos formatius, ocupacionals del servei i del municipi i informació d’interès
general per usuàris, empreses i persones emprenedores.
 Xarxes socials
 Web
 Mailings
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