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1

E1

Elaborar un pla de xoc urgent específic pels subsectors del comerç, hostaleria i turisme que han quedat tan malmesos arrel de la crisi del COVID-19

2

E2

3

E3

Fomentar la dinamització del teixit empresarial format per les micró, les petites i les mitjanes empreses
Fomentar la inversió pública com a instrument de creació de riquesa i d’ocupació, desplegant mesures de liquidat empresarial, d’acompanyament i de
suport a l’estabilitat econòmica

4

E4

5

E5

6

E6

7

E7

8

E8

9

E9

10

E10

Promoure l’impuls d’estratègies que permetin una millora de l’organització del treball presencial i del teletreball en consonància amb noves necessitats
com la prevenció de riscos, la conciliació i/o la mobilitat
Acompanyar el teixit productiu cap una transformació digital que permeti redefinir models de negoci i els models de producció, i dissenyar-los d’acord
a nous paradigmes cap a la nova realitat, necessitats i oportunitats
Promoure accions perquè mes empreses i organitzacions de la ciutat incorporin la responsabilitat social en les seves estratègies i incloguin bones
pràctiques en els diferents àmbits, especialment com a mecanisme per potenciar unes relacions laborals de més qualitat. Fomentar la difusió de bones
pràctiques i la inclusió de clàusules socialment responsables a la contractació pública
Fomentar la millora dels processos de promoció de l'ocupació de qualitat
Afavorir la millora de l’orientació i la qualificació professional de la població treballadora de la ciutat i en especial la d’aquells col·lectius en situació
d’atur amb més dificultats d’inserció laboral, tant totes aquelles persones
amb situació d’atur sobrevingut per la crisi COVID-19, afavorint la seva incorporació a l’ocupació
Impulsar programes integrals d’inserció laboral amb perspectiva de gènere

11

E11

Impulsar propostes per capgirar la realitat de reconeixement social i del valor laboral de treballs imprescindibles per la vida, com els de cura

12

E12

13

E13

14

E14

15

E15

16

E16

Potenciar la formació en l’àmbit sanitari i sociosanitari, doncs s’ha fet evident que calen professionals, per centres sanitaris i sociosanitaris, residències
de gent gran i persones cuidadores de serveis d’assistència domiciliària. Cal treballar en aquest sentit per inserir el màxim possible a persones usuàries
de les bosses de treball dels membres del Pacte
Promoure noves activitats econòmiques generadores d’ocupació estable i de qualitat
Afavorir, dins del marc normatiu vigent, la contractació pública socialment responsable en l’àmbit local, amb la inclusió de clàusules i criteris socials i
ambientals
L’Ajuntament de L’Hospitalet fomentarà la qualitat de l’ocupació de responsabilitat pública tot garantint que les empreses que accedeixen a les
contractacions públiques compleixen amb les obligacions socials derivades de la normativa vigent i, d’altra banda, contribuir, en el marc de les seves
possibilitats, a una millora de l’estabilitat i la qualitat en l’ocupació
Adaptació de las prioritats i les polítiques públiques a la nova realitat del mercat de treball

17

E17

Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat i amb un major grau de personalització, d’acord amb el decret 48/2020, de 24 de març

18

E18

Potenciació dels programes d’inserció laboral i de la millora de l'ocupabilitat, especialment els destinats a la població amb índexs més elevats de
vulnerabilitat

19

E19

Implementació de processos d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral, en col·laboració amb l’Institut
Català de Qualificacions de Catalunya, per aquelles persones que necessitin demostrar l’experiència laboral adquirida

20

E20

Fer servir les eines i plataformes que permeten la identificació de les necessitats, perspectives laborals i perfils de les persones en situació d’atur de la
ciutat, especialment dels col•lectius més vulnerables, per tal de poder dissenyar els programes i accions de formació i d’inserció laboral més
adients

21

E21

22
23
24
25
26
27
28

Descripció de la mesura

Donar suport a les formes econòmiques d’alt retorn social com l’economia social i cooperativa com a referent de resiliència davant crisis sistemàtiques

Fomentar la coordinació dels serveis d’intermediació laboral de les diferents organitzacions del Pacte
Detectar les necessitats del teixit empresarial a nivell de competències que s'hauran de contemplar per tal de formar a les persones treballadores. (Per
E22
incloure les que estan en atur però també les que estan en actiu i volen millorar la seva formació/qualificació)
Donar suport als emprenedors i a les emprenedores per tal de promoure la creació d’ocupació de qualitat i el enfortiment del teixit empresarial de
E23
L’Hospitalet
Adaptar l’Observatori Socioeconòmic de L’Hospitalet a les conseqüències produïdes pel COVID19 per a determinar l’impacte que està ocasionant a
E24
l’economia local de la ciutat, fent una diagnosi continua
Creació d’una Taula de política industrial, que entre d’altres objectius, tingui com a prioritari la implementació d’actuacions pel recolzament a la
E25
indústria ja existent i a la captació de nova indústria
E26 Promoure la millora dels polígons industrials, definir nous instruments urbanístics i impulsar aspectes de sostenibilitat ambiental
Constituir-nos com a partícips fonamentals d’un gran Pacte de Ciutat de Reactivació Socioeconòmica per a minimitzar els efectes negatius de la crisi
E27
sanitària, en els sectors i col·lectius mes afectats.
S226 Estimular les condicions locals per a la innovació productiva i social i la transferència de coneixement

29 S227

Accelerar la transformació del model educatiu de la FP dual, cap una modalitat mixta o no presencial, amb centres integrats y de forma igualitària.
Establiment d’una més àmplia i millor coordinació del Pacte Local amb la Mesa Sectorial de la FP, per poder millorar l’oferta formativa de la ciutat

30 S228 Fomentar noves metodologies de orientació a partir de la col·laboració entre persones desocupades, entitats, empreses, cooperatives i emprenedors
31 S232
32 S233
33 S234
34 S235
35 S236
36 S231
37 S229
38 S230
39 U39

Contribuir a la protecció de la salut en el treball, fomentant la difusió i aplicació de les recomanacions concertades que emanen del Consell de Relacions
Laborals
Promoure l’equitat en l’accés a l’ocupació i la lluita contra tota forma d’exclusió social
Defensar els drets laborals d’aquelles persones que han perdut la feina mitjançant informació, assessorament i acompanyament.
Potenciar aquelles accions destinades a fomentar la igualtat i la lluita contra la violència de gènere, coordinadament i en col·laboració amb d’altres
Àrees municipals
Promoure accions destinades a combatre la desigualtat i l’exclusió social en col·lectius vulnerables: joves, treballadores i treballadors estrangers,
famílies monomarentals i majors de 45 anys en situació de desocupació
Integrar la recerca i el desenvolupament en les polítiques públiques d’innovació per promocionar i accelerar l’ecosistema d’emprenedoria i starup en
un marc d’innovació oberta
Treballar per la capacitació telemàtica de la població Aquesta crisi també ha posat sobre la taula les diferències socials que provoquen en la població
l’accés a les noves tecnologies i el grau d’alfabetització tecnològica. Cal fer
arribar l’alfabetització digital al màxim de població per tal d’evitar la bretxa digital que genera evidents desigualtats en la població
Adaptar programes formatius i d’orientació per poder desenvolupar-los online.
Considerar els reptes demogràfics i d’envelliment de la població per a la planificació de polítiques actuals i futures

40
41
42

Facilitar a les empreses, negocis i autònoms per adaptar-se als nous canvis requerits per la nova normativa vigent per poder obrir després del període
de l’estat d’alarma, reforçant les mesures preventives i establint protocols de seguretat
Promoure els canvis per fer front a la situació d’emergència climàtica, abordar elements de transició energètica, generació, renovables i models d’àrees
U41 d’activitat econòmica que facin possible encabir l’industria i sectors
productius
Potenciació de l’economia verda i circular amb l’objectiu de promoure l’estalvi energètic i de recursos i d’anar transformant L’Hospitalet en una ciutat
U42
més sostenible per a la ciutadania
U40

43

U43 Apostar per un creixement econòmic inclusiu i socialment responsable, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

44

U44 Cal un treball exhaustiu contra el canvi climàtic amb l’objectiu principal de desenvolupar un sistema preventiu per enfortir la salut de la ciutadania

45

Igualment hem de fer una aposta ferma per mobilitat sostenible, tenint en compte les necessitats i característiques específiques de la mobilitat de
U45 persones i mercaderies en l’àmbit del treball, així com dels polígons
industrials

