
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

EIX 1:  ATENCIÓ A LES PERSONES 

Regidoria d’Hisenda i 
Seguretat Ciutadana 

Línies d’Actuació: Hisenda 

 Execució d’ una política de gestió econòmica, responsable i eficient, amb estricte control dels 
pagaments a través de l’ aplicació constant d’ un Pla de Tresoreria 

 Garantir una política impositiva de contenció tot mantenint les bonificacions en els impostos i taxes 
municipals 

 Seguir afavorint la Participació Ciutadana continuant amb la confecció dels Pressupostos Participatius 

  

Regidoria d’Hisenda i 
Seguretat Ciutadana 

Línies d’Actuació: Seguretat Ciutadana 

 Implementar la policia de Barri en aquelles zones on la seguretat ciutadana ha de ser especialment 
vetllada fomentant la mediació com a instrument de resolució de conflictes i tenint una relació més 
propera amb les Associacions de Veïns 

 Revisarem els Protocols d’ actuació en els plans de prevenció de situacions de risc mitjançant l’ 
aprovació d’ un Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) 

 Implementació d’ una ordenança per a regular l’ inevitable ús de patinets elèctrics a la via pública 

 Desplegarem l’ ordenança de tinença d’ animals amb especial conscienciació als amos dels animals 
per afavorir la seva cura i garantir una bon convivència amb l’ entorn 
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EIX 2:  CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE 

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Promoció Econòmica 

 Impulsar la constitució d’ una Associació dels Polígons Industrials de Martorell com a eina de millora 
de les seves necessitats i serveis 

 Millorarem l’actual ventall de formació per a les empreses o emprenedors amb l’objectiu de 
retenir/captar el talent 

 Continuarem impulsant el Molí Empresa, com a motor d’emprenedoria, interacció amb empreses i 
generadora de formació i ocupació 

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

 Apostem per la FP dual en el camp de l’automoció, com un motor de formació i generació 
d’ocupació 

 Estudiarem la instal.lació a Martorell d’una Escola d’hostaleria 

 Fomentarem la implantació de plans d’ economia circular per les nostres empreses 

 Apostem per establir els recursos necessaris i adients perquè el teixit empresarial esdevingui una 
“ciutat 5G” 

 Impulsarem la Nit de l’Emprenedor – empresari. 

 Conjuntament amb el Departament d’Urbanisme gestionarem naus i espais disponibles per oferir a 
empreses i emprenedors 

  

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Promoció Econòmica 

 Crearem la Plataforma en línia de “Necessitats i Oferiments per a les Empreses”, per agilitzar els 
canals de comunicació amb el teixit empresarial 

 Seguirem oferint ajuts per la contractació de persones en situació d’atur i persones que volen 
emprendre una activitat empresarial 

 Impulsarem el programa del Cultura Emprenedora a l’Escola també als instituts 



 

  

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Comerç 

 Potenciarem la campanya “Comerç de Martorell” per potenciar el comerç de proximitat. Targeta 
comerç, promocions, campanyes i difusió en els canals de comunicació, així com el comerç online 

 Continuarem millorarant l’accessibilitat, senyalització i aparcament als barris amb zones comercials 

 Afavorirem la Campanya de neteja de façanes d’espais tancats 

 Consolidarem el Pla d’Ajuts per l’obertura de nous Locals o per la reforma dels actuals 

 En col·laboració amb el Departament d’Urbanisme, gestionarem espais i locals per poder-los oferir al 
comerç i emprenedoria 

 Modernitzarem i ampliarem el Mercat municipal de la Rambla de les Bòbiles 

 Impulsarem un Pla Transversal de Revitalització de La Vila amb implicació dels veïns, associacions i 
administracions per a la recuperació de la seva centralitat dins del municipi 

  

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Regim Interior 

Línies d’Actuació:Turisme i Patrimoni 

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

 Promocionarem  a nivell extramunicipal la Fira de Primavera, El PAS i el Vimart com a festes 
consolidades del nostre municipi 

 Elaborarem un Pla Estratègic de Turisme amb l’ objectiu de posar en el mapa els recursos que el 
municipi pot oferir als que ens visiten 

 Conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat, impulsarem el Museu del Tren a Martorell per fer 
honor a la llarga tradició ferroviària de la població 

 

  



 
 

EIX 3:  ADMINISTRACIÓ I CIUTADANIA 

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Règim Interior 

Línies d’Actuació: Modernització de l’Administració 

 Potenciarem els tràmits administratius, tant presencials, com “online”, a través de l’ Oficina d’ 
Atenció a la Ciutadania (OAC) per a acomplir amb el repte de l’ administració electrònica de les Lleis 
39/2015 y 40/2015 

 Continuarem treballant en la nostra web per oferir tota la informació de la gestió i organització de 
l’Ajuntament per continuar gaudint del segell de transparència atorgat per l’ observatori Infoparticipa 

 Disseny i publicació de noves cartes de serveis com a instruments de millora de la qualitat dels serveis 
públics 

 Millora de la política de contractació pública que permeti desenvolupar i assolir un major nombre i 
qualitat d'objectius socials, ètics, igualtat, mediambientals i d'innovació 

 

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 

 Consolidació de les actuacions del Parc Fluvial de Martorell com a entorn natural d’ especial protecció 
per al gaudi de totes les famílies i ciutadans tant de Martorell foranis. 

 Reformarem i dinamitzarem del passeig de Catalunya, generant una nova rambla millorant la 
connexió dels barris de Camí Fondo i Buenos Aires 

 Millorarem i reurbanitzarem la plaça St. Jordi, i els carrers de la Verge de la Mercè, Verge de Núria i 
Sant Antoni M. Claret del Barri Verge del Carme i , i reformarem els carrers de St. Genís de Rocafort, 
Mercadal, Torrent de Rosanes i el tram final de Vistalegre 

 Continuarem impulsant la recollida selectiva de residus urbans i el reciclatge. Consolidant Martorell 
com la població amb un índex més alt de reciclatge de residus 

 Continuarem implementant el recanvi i la millora de l’enllumenat públic afavorint la reducció i estalvi 
energètic i alhora millorant la qualitat de la llum 

  



 

Regidoria de Planificació 
Urbanística, Medi Ambient i 

Habitatge 
Regidoria de Serveis Urbans i 

Afers Interdepartamentals 

Línies d’Actuació: Habitatge 

 Dinamitzarem el projecte d’urbanització al barri de Can Bros, on es preveu construir 300 habitatges 
de protecció oficial, que es compaginaran amb el manteniment d'edificis d'alt valor històric d'aquesta 
antiga colònia industrial 

 Construirem un nou barri: La Sínia. Amb un parc central de 20.000m2 i 6.000m2 de places, espai per a 
equipaments i serveis. 330 habitatges de protecció oficial per garantir accés a l’habitatge i arrelament 
a les famílies de Martorell. 

 Continuarem desenvolupant les polítiques assistencials d’ habitatge per aquells més necessitats, des 
de l’ Oficina Local d’ Habitatge (OLH) 

 Potenciarem la renovació, rehabilitació i ampliació del parc d’habitatges al barri de la Vila per 
augmentar la població resident 

 Continuarem donant suport a l’arranjament de façanes i la instal·lació d’ascensors en edificis 
plurifamiliars 

 Continuarem la transformació i millora dels carrers i les places dels diferents barris afavorint un 
urbanisme al servei de les persones, generant espais de trobada, convivència i de passeig. 

 


