PROPOSTES TAULA DE SEGUIMENT (22/07/2020)

Proposta

Entitat proposant

Aprofundir en la reforma horària per la cohesió social i la conciliació familiar

Aigües de Manresa

Adoptar mesures per a la reconstrucció ambiental

Aigües de Manresa

Fer front a l'emergència climàtica

Aigües de Manresa

Impulsar projectes orientats a la captació d'ajuts europeus

Althaia

Promoure la creació de la Taula del Coneixement

Althaia

Protegir el treball i fomentar l'ocupació per les persones més vulnerables

Ampans

Introduir clàusules socials en favor de les persones discapacitades en les concessions municipals

Ampans

Mantenir ajudes a treballadors/es afectats per ERTO’s i avançar prestacions econòmiques a les persones afectades

Ampans

Crear la figura del facilitador digital a la ciutadania

Ampans

Facilitar espais municipals a les entitats que ho necessitin per mantenir la seva activitat

Ampans

Incloure el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’apartat “ Àmbit d’infància, joventut i persones grans “

Ampans

Valorar desenvolupar el projecte AMICS DE LA GENT GRAN a la ciutat de Manresa

Ampans

Vetllar per la gestió del servei de transport adaptat per les persones més vulnerables (gent gran i discapacitats)

Ampans

Obrir a la participació d'entitats el desplegament de les noves polítiques d’integració social i sanitària, amb visió mes holística

Ampans

Impulsar la formació en habilitats digitals a la ciutadania

Ampans

Aplicar criteris de lectura fàcil en les publicacions municipals

Ampans

Introduir criteris d’accessibilitat cognitiva a l'espai públic per fer més comprensible la informació a les persones amb discapacitat o dependents

Ampans

Incorporar una visió educativa per generar confiança

CAE

Potenciar el Centre Històric

Cambra

Impulsar actuacions perquè cap empresa tanqui

Cambra

Promoure polítiques actives de foment de l'activitat econòmica amb plans industrials

Cambra

Activar plans d'ocupació

Càritas

Reforçar la confiança i vetllar per la convivència davant la crisi de la covid-19

Càritas

Estudiar la creació de la figura dels habilitats digitals locals

CCOO

Constituir un àmbit de participació dels agents socials en funció del seu grau de representativitat

CCOO

Realitzar un esforç transversal per reduir les desigualtats digitals

CCOO

Diferenciar els recursos propis del Pla de Reconstrucció dels que provenen d'altres administracions

CCOO

Incorporar menció específica Carta Social Europea a la clàusula salari mínim de les concessions

CCOO

Iniciar el diàleg sobre la transició al nou servei de la zona blava

CCOO

Prioritzar el suport al voluntariat organitzat: les entitats

CCOO

Incrementar el servei d'assistència domiciliària

Comunitat Sant Egidi

Mantenir les iniciatives de voluntariat sorgides amb la covid-19

Comunitat Sant Egidi

Donar visibilitat a la violència amb les dones i els infants

Consell de la Dona

Protegir les víctimes de la violència

Consell de la Dona

Fomentar la coeducació per combatre la violèncvia

Consell de la Dona

Protegir les persones amb discapacitats que son víctimes de la violència

Consell de la Dona

Fomentar polítiques integradores per a les persones amb discapacitat

Taula de Mobilitat

Convertir en definitius els canvis per ampliar voreres i donar més espais als vianants

Taula de Mobilitat

Elaborar un informe de l’impacte econòmic del pressupost del pla de reconstrucció cultural

Consell de Cultura

Implicar el teixit cultural de la ciutat en el disseny i execució de propostes i accions

Consell de Cultura

Activar un servei d’acompanyament a les entitats per adaptar-se a la covid-19

Consell de Cultura

Projectar l'Ajuntament com a líder d’opinió sota el clam de “la cultura és segura” i per diferenciar-la del lleure

Consell de Cultura

Concretar les accions per a garantir la igualtat d’accés a la cultura

Consell de Cultura

Fomentar la imatge de l'esport segur

Consell d'Esports

Detectar els col·lectius més afectats per la crisi de la covid-19 per prendre mesures

Creu Roja

Impulsar el lideratge de l'Ajuntament de Manresa per potenciar el treball en xarxa

Creu Roja

Adoptar mesures per corregir el dèficit històric de l'habitatge a Manresa

Creu Roja

Promoure un pacte de ciutat entre els grups municipals de no utilització electoral...

Creu Roja

Definir el model de ciutat per als 2030-2040

Eurecat

Fer un esforç per potenciar els ajuts i la formació

Eurecat

Agilitar els tràmits de l'administració municipal

Eurecat

Desenvolupament de sistemes digitals de suport a la dependència, malalts crònics, persones grans i persones amb discapacitats

Eurecat

Rehabilitació d’habitatges, amb baix impacte mediambiental, autosostenible. Ús social, i rehabilitació de zones més degradades

Eurecat

Potenciar l'ús del bus urbà

FAVM

Carril bici segregat/VMP

FAVM

Subvencionar l'adquisició de bicicletes elèctriques

FAVM

Oferir recursos formatius per ajudar a les persones a sortir de la crisi

Fundació Santa Clara

Potenciar la formació de nous perfils adaptats a la indústria 4.0 i a l'economia verda

Patronal Metal·lúrgica

Reforçar el paper del Palau Firal com a centre de serveis a les empreses

Patronal Metal·lúrgica

Promoure comerç de proximitat i producte local

Pimec

Millorar els procediments d'empadronament per ajustar-lo a la situació real de la ciutat

Xarxa de suport mutu

Augmentar la plantilla de treballadors municipals destinats a atendre persones necessitades

Xarxa de suport mutu

